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WOORD VOORAF.
De Anti-revolutionaire partij is hier te laude ook in dit opzicht baan.
brekend werkzaam geweest, dat zij als eerste een uitgewerkt Program van
Beginselen ten grondslag legde aan haar organisatie.
Den 1 en Januari van dit jaar 1 ) was het juist een halve eeuw geleden, dat
dit Program (sindsdien slechts op enkele punten gewijzigd) officieel het
uitgangs- en vereenigingspunt werd van de A. R. partijgeledingen.
Dat feit waardig te herdenken, is het doel van dit werk.
De eerstondergeteekende nam het initiatief en ontwierp een plan voor
een Gedenkboek; de Dr. A. Kuyperstichting droeg den peer J. H. Kok te
Kampen de uitgave op; de tweede ondergeteekende werd met de eindredactie belast.
Velen verklaarden zich welwillend tot medewerking bereid. Bij de eenheid
in de samenstelling ontbreekt ook daardoor de verscheidenheid niet.
In een inleidend Hoofdstuk wordt in groote trekken de voor-historie
van ons georganiseerd partijleven geschetst.
Daarna wordt een algemeene typeering van het karakter des A. R. partij
gegeven.
Vervolgens worden in systematische orde onze staatkundige beginselen
behandeld; naar den vorm verschillend van, doch in wezen overeenkomend
met de oude, niet meer bij alien bekende toelichting, destijds door Dr. Kuyper
gegeven.
Eindelijk volgt een uiteenzetting van hetgeen in stagen strijd van Verleden
en Heden tot doorwerking en toepassing onzer beginselen werd en wordt
verricht.
Tot slot, met het oog op de toekomst, een woord van opwekking tot
trouw aan onzen eeuwigen Koning, tot vertrouwen op den God ook van
ons staatkundig leven.
Moge dit Gedenkboek door vermeerdering van kennis de liefde voor
onze op Schrift en Historie gegronde beginselen verdiepen en de bezieling
tot den strijd der geesten ook op het staatkundig terrein verlevendigen.
En moge voorts bij het gedenken, aan onze rijke partijhistorie, aan ons
1

) 1928.
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onschatbaar tegenwoordig bezit, aan de groote taak, die in de toekomst
ons wacht, het geheim van onze kracht gevonden worden in de gehoorzaamheid aan het Bijbelwoord:
„0 gij, die des Heeren doet gedenken, laat geen stilzwijgen bij ulieden
wezen". (Jes. 62 : 6b).
De echt-Calvinistische grondtoon,00k van ons Anti-revolutionaire partijleven, zij en blijve:
„Niet ons, o Heere, niet ons, maar Uwen Naam Beef eere".
H. COLIJN.
G. M. DEN HARTOGH.

HOOFDSTUK I.

INLEIDING
DOOR H. COLIJN.
Gewagend van het 50-jarig bestaan der A. R. of C. H. Staatspartij, stuit
men al dadelijk op een merkwaardige moeilijkheid. Op de onzekerheid
n.l. welke de eigenlijke geboortetijd onzer partij is.
Niet zoo weinigen zijn geneigd daarbij tot ver achter het jaar 1878 terug
te gaan; tot het begin der twintiger jaren der 19e eeuw zelfs; tot den ouden
Bilderdijk en Da Costa; of, in elk geval, tot den Groen van omtrent het
jaar 1830, toen diens oogen geopend waren geworden voor de heillooze
gevolgen van de verderfelijke leeringen der Revolutie, toen diens antirevolutionaire of christelijk-historische levensbeschouwing zich had vastgezet.
Het is niet voor bestrijding vatbaar, dat de oorsprong der A. R. richting
in Nederland metterdaad veel verder terug ligt dan het jaar 1878.
Oak zonder zoover te gam. als sommigen wel plachten te doen, om
Bilderdijk maar kortweg in de A. R. gelederen in te lijven, kan moeilijk
worden betwist. dat hij een der eerste vooraanstaande persoonlijkheden
is geweest, die het heillooze beginsel der Revolutie duidelijk hebben doorzien:
een der eersten, die den moed toonden tegen dat beginsel openlijk op te treden. Daarom hoort hij stellig tot de wegbereiders van de anti-revolutionaire
richting in ons land, al past voor hem zelf de kwalificatie contra-revolutionair
in menig opzicht beter dan onze partijnaam.
En niet anders ligt het geval met Da Costa.
Zijn uit het jaar 1823 dagteekenende Bezwaren hield een verpletterende
aanklacht in tegen den verderfelijken invloed van den Revolutiegeest, maar
kwam thetisch nauwelijks boven het contra-Revolutionaire standpunt uit.
En Bilderdijk en in zijn eerste periode ---, Da Costa leefden te sterk in
het verleden, hadden te weinig oog voor het goede uit de nieuwe orde van
zaken voortgekomen, onderscheidden te weinig tusschen drijfveer en uitwerking om als de grondleggers der A. R. staatkundige richting in ons land te
mogen worden genoemd.
Geheel anders intusschen staat het met een verwijzing naar Groen van
Prinsterer, althans zoo men den Groen van omtrent het jaar 1830 neemt.
Zoo men naar het geboortejaar der anti-revolutionaire richting in Nederland
vraagt, dan zou er in 1930 reden zijn om een eeuwfeest te vieren. Maar
dan zou dat feest niet ons feest alleen kunnen zijn.
Anti-revolutionaire richting en Anti-revolutionaire partij zijn uitdrulc Idngen, waarmee wel veelszins dezelfde gedachten kunnen worden weer-
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gegeven, maar die toch geen volkomen gelijken inhoud hebben. De richting
dekt breeder terrein dan de part.

**

Omtrent het jaar 1830
zoo kan men zeggen --- was Groen's eigen
opvoeding in anti-revolutionairen zin voltooid. Met hem vangt de A. R.
richting aan. De richting, die de revolutionaire denkbeelden ziet als een
vrucht van gewild, van stelselmatig ongeloof; de richting die het verwerpen
van God en Zijn Woord beschouwt als de hoofdoorzaak der revolutionaire
gebeurtenissen, zoowel voor wat de toekomst betreft als voor wat het
verleden aangaat; de richting, die Gods onveranderlijke ordinantien in den
door den tijd vereischten vorm tot gelding wil brengen op het staatkundig
terrein.
Toch zou verkeerd oordeelen, wie meent, dat het jaar 1830 die richting
haar intrede zag doen met een gaafheid zonder wedergade; een gaafheid,
die geen enkele wijziging meer zou ondergaan, die niet den invloed zou
ondervinden ook van latere gebeurtenissen.
Daarvoor waren al dadelijk de eerste decennien na 1830 in ons land
voor het geestelijk leven des yolks van te groote beteekenis. We behoeven
om niets anders te noemen slechts te herinneren aan het optreden der
Schriftcritiek met haar verwoestenden invloed op het openbaringsgeloof;
aan den grooten invloed, uitgegaan van mannen als Hofstede de Groot,
Opzoomer en Scholten, om het te verstaan, dat de omtrent 1830 gevormde
overtuigingen een twintiQtal jaren aan vastheid niet alleen niets hadden
ingeboet, maar veeleer aan klaarheid en aan scherpte hadden gewonnen.
Groen's Ongeloof en Revolutie levert daarvoor het afdoende bewijs.
In die jaren na 1830 viel er zoo in ons land gelukkig ook nog iets anders
te boekstaven dan een toenemende afval.
Dan, het werk, door Cesar Malan in Zwitserland begonnen, heeft ook
in Nederland rijke vruchten afgeworpen en de bewarende kracht der „Conventikelen" zou vooral niet minder groot blijken te zijn dan de opwekkende
geest van het Reveil.
en wie met de Afgescheidenen aan de belijdenis
Reveil en Afscheiding
zullen tegenover „den geest der eeuw" het
der Vaderen vasthielden
tegenwicht leveren; de ontbindende kracht des ongeloofs zal er door worden
tegengegaan.
In die jaren wordt de basis gelegd voor die merkwaardige splitsing in
ons volksleven, die gekenmerkt wordt door het streven om op staatkundig
gebied tegenover de beginselen der Revolutie te stellen de eischen van de
geopenbaarde Waarheid Gods; vangt die nog altijd voortdurende periode
aan, waarin het: „Tegen de Revolutie het Evangeliel" het bezielend wacht.
woord is van een belangrijke richting in het publieke leven.
*
*
Wanpeer men den ontwikkelingsgang van de A. R. richting in ons land
wat nauwkeuriger wil bezien, dan moet men letten op de persoonlijkheid
van Groen, maar ook op de saamstelling van de volksgroep, waarbij zijn
woord het eerst en het meest ingang vond.
Groen was geen volksman in den zin, dien wij heden ten dage aan dit
woord plegen te hechten. Groen was niet populair in den gebruikelijken zin
van het woord. En ook moet er in alles mee gerekend worden dat Groen,
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hoe scherp hij zijn standpunt ook formuleerde, den boog aanvankelijk wijd
spande. Dit laatste moet dan weer worden gezien in samenhang met den
algemeenen toestand des vaderlands na 1830.
De jaren 1830/31 waren getuige geweest van een warme tilting van
vaderlandsliefde; de opstand der Belgen had het Noorden hechter bijeen
gevoegd, verschillen naar den achtergrond gedrongen. De volgende jaren
hadden eenerzijds groote teleurstelling gebracht, maar aan den anderen kart
ook weer het saamhoorigheidsgevoel versterkt en den afkeer van wat op
splitsing en uiteengaan geleek, verhoogd. En toen in 1839 Nederland, eigenlijk
voor het eerst, als wel saamgevoegde eenheidsstaat in de raj der volkeren
trad, was overal de begeerte sterk om vooral die eenheidsgedachte niet te
verzwakken. Met een boos oog werd ieder aangezien, die die eenheid
verstoorde. Vanzelfsprekend werd het geacht, dat de machtsmiddelen van
den Staat aangewend konden worden om die eenheid op elk gebied te handhaven door schraging en sterking van de bestaande eenheidsinstituten.
Vandaar dan ook het hardnekkig verzet tegen de oprichting van vrije
scholen, die afbreuk konden doen aan de eenheidsschool der Overheid.
Vandaar niet minder de vervolging der Afgescheidenen, wier optreden
streed met een organisatie der Protestantsche Kerk, welke geheel aansloot
bij het verlangen naar ongebroken eenheid.
Wanneer men dan ook over het optreden der Overheid in die dagen een
billijk oordeel wil vellen, dan mag men de beteekenis van dit vrijwel algemeen
gevoelen niet uit het oog verliezen. Er trad zeker ook vijandschap tegen de
positief-Christelijke gedachte aan het licht; hier en daar sterk zelfs; maar
de vrees voor verstoring der als zoo noodzakelijk gevoelde nationale eenheid
is o.i. voor de afkeurenswaardige handelingen Bier dagen, althans als naaste
motief in de sfeer der hoogere Overheid, in sterker mate drijfveer geweest
dan de vijandschap tegen het positieve Christendom.
Ook Groen streefde, zij het in anderen zin, naar handhaving der nationale
eenheid. Door geboorte, door ambtswerkzaamheden niet het minst, was ook
Groen verknocht aan de bestaande eenheidsinstituten binnen den Nederlandschen Staat. Niet weinig had daartoe voorzeker ook bijgedragen zijne werkzaamheid als Kabinetssecretaris tijdens de eerste jaren der Belgische crisis.
De toen opgedane ervaring had hem huiverig gemaakt voor alle verzwakking
van de nationale eenheid. Daarom veroordeelde hij ook de Afscheiding, al
verdedigde hij de Afgescheidenen, en al kwam zijn ziel in opstand tegenover
veel wat hij in de Hervormde Kerk zag plaats grijpen.
Ook aan de Overheidsschool, dat andere eenheidsinstituut der natie, was
Groen sterk gehecht.
Volgens hem diende het Evangelisch-gereformeerd karakter der natie te
worden gehandhaafd door middel van en binnen de bestaande instellingen.
Vandaar zijn voorliefde voor de naar de gezindheden gesplitste Overheidsschool, waarbij hij zich voor het Protestantsche volksdeel een soort van
school dacht.
En wel komt dan na 1857 de aanvaarding van de vrje school en het
prijsgeven der openbare als instituut voor Christelijke volksopvoeding, maar
dat zijn hart aan het oude ideaal was blijven hangen, wordt wel het duidelijkst
bewezen door het feit, dat Groen, aan het einde van zijn leven, weer tot
het denkbeeld der facultatieve splitsing terugkeerde.
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Onder hen, die zich gaarne op Groen beroepen, heerscht omtrent deze
laatste verandering van inzicht geen eenstemmigheid.
Groen zelf motiveert dien terugkeer tot het oude shibboleth door te wijzen
op de deerlijk mislukte proefneming van eerlijke concurrentie. Maar hij
voegt er zelf aan toe, dat hij aan dat shibboleth steeds de voorkeur gal. En
Van Otterloo, die op dit punt Groen waarschijnlijk het best kende, schreef
ongeveer terzelfder tijd, dat de facultatieve splitsing, inzonderheid door
Groen, wel tijdelijk ter zijde was gesteld, maar eigenlijk nooit was losgelaten.

Wij achten het vast te staan, dat metterdaad de facultatieve splitsing op
den gedachtengang van Groen, in veel sterker mate dan eenig ander stelsel,
beslag heeft gelegd, zoodat het volkomen natuurlijk schijnt, dat hij, bezorgd
voor de toekomst der Christelijke scholen, die het hoofd hadden te bieden
aan de moordende concurrentie van staat en gemeente met hun finantieel
overwicht dit onder vigueur van de Wet van 1857 met haar quasi-vrijheid
tot schoolstichting --- weer tot het oude ideaal terugkeerde.
Ook Groen was ten slotte kind van zijn tijd en beinvloed door allerlei
tijdsomstandigheden, gelijk dat met ons allen het geval is.
Alleen op een punt valt er tegen het eind van zijn leven een wijziging
waar te nemen, die voor de geschiedenis der A. R. richting van niet geringe
beteekenis is geweest.

***

Die wijziging hangt o.i. samen met het verschil in herkomst van hen, bij
wie Groen's woord ingang placht te vinden.
De groep, waarbij dat het geval was, was in oorsprong niet een.
Er was zelfs verschil van tweeerlei aard.
Verschil in herkomst zoo men let op den maatschappelijken levenskring,
waaruit zijn volgelingen voortkwamen, maar ook verschil, wanneer men
acht geeft op de geestelijke
Met twee woorden kan men die geschillen aanwijzen: Reveil en Afscheiding.
Ten deele vallen deze beide geestelijke acties saam; in dien zin n.l., dat
de laatste beweging, de Afscheiding van 1834, ongetwijfeld ook den invloed
van het naar Nederland overgekomen Reveil heeft ondergaan. Maar er is
ten slotte toch meer verschil dan overeenkomst.
Het Reveil kenmerkte zich vooral door een sterk ethisch element; het
was vooral gericht op verdieping van de persoonlijke vroomheid, en had
slechts matige belangstelling voor de waarde der Kerk als instituut. Het
was een beweging van algemeen Christelijken aard en legde vooral beslag
op de hoogere volkskringen.
De Afscheiding daarentegen was een nationale beweging van gereformeerd
karakter, gericht op kerkherstel en vond in hoofdzaak ingang bij de
geringeren naar de wereld.
Waren de mannen van het Reveil bezield door den geest van den beminnelijken Vinet, achter die der Afscheiding ziet men de omtrekken van de
strenge figuur van Calvijn oprijzen. Dit verschil, gepaard aan het verschil
in maatschappelijke herkomst, drukt op beide deelen een eigen stempel en
wijst heen naar mogelijk uiteengaan, zoodra de schakeeringen zich scherper
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zouden hebben afgeteekend. Van dit laatste was in de dertiger jaren echter
nog allerminst sprake en evenmin nog vele jaren daarna.
Maar toen Groen's leven ten einde spoedde, kwam hij tevens te staan
voor de meest aangrijpende crisis in zijn leven. In het jaar 1871 was het
hem duidelijk geworden, dat tweeerlei tegenwerkende kracht, nit de eigen
groep opkomend, zijn streven verlamde.
De tegenstelling tusschen de meer Ethisch aangelegde elementen ondet
de A. R. vrienden en hen die meer aan het Calvinistisch type beantwoordden,
was er van den aanvang af wel geweest, maar was niet dadelijk in scherpen
vorm aan den dag getreden in de staatkundige actie. Dat verschil van inslag
had eerst van lieverlede een meer hinderlijke beteekenis gekregen. En
daarnaast had zich in toenemende mate bij Groen ook de overtuiging
gevestigd, dat een vasthouden van de conservatieve elementen in de A. R.
partij eveneens niet Langer raadzaam was.
Eenmaal vast in die overtuiging, aarzelde Groen niet om te breken met
hen die, evenals hij, steeds gestreefd hadden naar het behoud van alles wat
naar buiten de eenheid demonstreerde.
Groen koos in 1871 voor het doen uiteengaan van wat in wezen niet
bijeenhoorde. Hij brak volkomen met den conservatieven tros van zijn
legermacht. Deze daad was er eene van besliste koersverandering. Zij
beteekende niet minder dan het aanvaarden van een consequentie der leuze
ook door Dr. Kuyper toen reeds sinds eenigen tijd aangeheven: het gelijkgezinde vereenigen, het andersdenkende loslaten!

Hiermee werd echter feitelijk de scheiding geproclameerd tusschen de
beide stroomingen, die tot dien tijd in de bedding der A. R. rivier dooreengevloeid waren. Onvermijdelijk moest het op den duur ook komen tot het
uiteengaan van degenen, die uit de kringen van het Revell voortgekomen
waren en van hen die het meer uitgesproken gereformeerde, het Calvinistisch
type vertegenwoordigden.
En al is het dan ook, dat die scheiding, vooral ook door den verscherpten
druk der schoolwetgeving enkele jaren later, destijds practisch nog niet
voltrokken werd, in beginsel is zij aanvaard in 1871.
Maar nog iets meer was van die aanvaarding het gevolg. Meer dan door
iets anders werd de jongere incarnatie dier gedachte er door naar voren
gebracht en kwam deze Dr. Kuyper in het centrum der politieke actie
te staan, waarvan de oprichting van De Standaard, op 1 April 1872, het
meest sprekende bewijs was.

***

Het zou, op grond van het voorafgaande, volkomen verdedigbaar zijn
het jaar 1871 te noemen a!s het geboortejaar der A. R. partij. Toen toch
werd, in duidelijke woorden, het beginsel aanvaard, dat steeds ons leiden
bleef. Van toen af ging ook de leiding der A. R. richting in het strijdgewoel,
doordat Groen, naar zijn eigen getuigenis, zich terugtrok uit de politiek van
den dag, iure suo steeds meer op Dr. Kuyper over.
Toch hebben we, en terecht, noch in 1921, noch op 1 April 1922, het
50-jarig bestaan der A. R. partij herdacht.
Want het begrip party onderstelt nog iets meer dan hetgeen we boven
noemden. Het is ten nauwste verbonden met het begrip organisatie en het
onderstelt op zijn minst de aanwezigheid van een wel omschreven program
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van beginselen. En van een eigenlijke organisatie was in 1871 nog geen
sprake; evenmin van een bepaald program. Er waren hier en daar in het land
kiesvereenigingen opgericht. De eerste in Amsterdam, in 1851; enkele andere
al spoedig daarna. Ook door die kiesvereenigingen was het werk van Groen
geworden tot een werk varl het yolk. En tegelijk hadden die kiesvereenigingen
in de jaren tusschen 1850 en 1870 mede het optreden van Kuyper in de
jaren !IA 1870 voorbereid en mogelijk gemaakt. Maar een landelijke organisatie ontbrak en zoo ook een algemeen program.
Die kwamen eerst in den loop van 1878.
De begeerte naar een weer deugdelijke organisatie dateerde reeds van
vroegeren datum. Al in 1869 hoort men den wensch uiten, dat het van A. R.
zijde komen mocht tot oprichting van een landelijken kiezersbond. Voorloopig
bleef het echter bij dien wensch alleen.
Wel werd intusschen, met het oog op de verkiezingen van 1873, in dat
jaar een uit een 5-tal heeren bestaand comite in het leven geroepen, dat
zich met de centrale leiding der komende verkiezingen zou bezig houden.
Dat was iets, maar het was niet genoeg. Immers dit centraal comite, niet
wortelend in, niet opgekomen uit het A. R. kiezerskorps zelf, bezat te weinig
zedelijken invloed om op den duur te kunnen blijven bestaan. Vooral na
Groen's afsterven in 1876 werd de behoefte aan verandering sterk gevoeld.
Reeds had dit in 1873 gevormde centraal comite dan ook besloten terug
te treden, toen van een tweetal kiesvereenigingen het verzoek inkwam om
voor de verkiezingen van 1877 voor haar een program te ontwerpen. Aan
dit verzoek werd voldaan en die eenvoudige vraag van een tweetal A. R.
kiesvereenigingen is ten slotte de directe aanleiding geworden voor het tot
stand komen van het A. R. program van beginselen.
Uit de correspondentie met deze kiesvereenigingen, en na overleg o.a.
met de Geer, Gratama, de Savornin Lohman, Donner, Elout van Soeterwoude en Teding van Berkhout, is het stuk geboren, dat den len Januari
1878 in het licht gezonden werd en dat met eenige sinds dien aangebrachte,
niet overbelangrijke wijzigingen nog heden ten dage de uitdrukking onzer
politieke geloofsbelijdenis vormt. Met de aanvaarding van dit Program
door de verschillende kiesvereenigingen
hetgeen in den loop van 1878
plaats vond
werd tevens de band gelegd, die de vaste politieke organisatie
mogelijk maakte, waaraan zoo dringend behoefte bestond en die tot het
jaar 1878 steeds ontbroken had. Daarom is dat jaar 1878 het begin onzer
politieke jaartelling. Kunnen we als belijders der A. R. richting in Nederland
bogen op een geschiedenis van een eeuw, als georganiseerde party vangt
ons bestaan eerst aan in 1878.
En daarom is 1928 het jaar, waarin we ons gouden feest vieren.
We mogen dat gelukkig doen onder oprechten dank aan den Heere onzen
God voor den rijkdom van ondervonden zegeningen.
Mits daarnevens niet achterwege blijve de ootmoedige schuldbelijdeniA
dat wij in veel zijn tekort geschoten.
Wij en onze voorgangers.
Alleen zoo komt er plaats voor de bede, die bij een jubileum nimmer
ontbreken mag, dat de Heere ons verwaardige in getrouwheid onze banier
verder te dragen, opdat wij haar ongeschonden mogen overgeven aan hen,
die straks onze plaatsen zullen innemen.

HOOFDSTUK II.

HET KARAKTER DER
ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ
DOOR H. COLIJN.
Het karakter eener partij wordt allereerst bepaald door haar program van
beginselen.
Allereerst, doch niet uitsluitend. Ook de historie spreekt Her een woord
mee.
De wijze waarop een politieke partij geboren werd haar oorsprong dus
-- en hare politieke geschiedenis zijn voor de bepaling van haar karakter
mede niet zonder beteekenis.
Met beide, met program en met historie der partij, moet dus worden
gerekend als men de hoofdtrekken van haar karakter in het licht wil stellen.
In dien zin willen we dan handelen over de A. R. partij als:
1. Volkspartij
2. Nationale partij
3. Democratische party
4. Christelijke partij
5. Vrijheidspartij
1. De Anti-revolutionaire partij een Volkspartij.

De A. R. partij is een volkspartij, en geen klassepartij, omdat zij, die
tot haar behooren, hunne saamhoorigheid ontleenen aan het gemeenschappelijk aanvaarden van een geestelijk beginsel, waarvan de belijdenis niet
beperkt wordt tot een bepaalde maatschappelijke klasse.
De A. R. partij aanvaardt onomwonden, dat de in Gods Woord geopenbaarde beginselen ook voor het staatkundig leven behooren to Belden.
Die overtuiging is in Nederland gelukkig niet beperkt tot bepaalde lagen
der bevolking. Zij vindt hare aanhangers onder rijken en onder armen;
onder geleerden en ongeleerden; onder patroons zoowel als onder arbeiders;
in de stad zoowel als op het land. Men treft ze aan onder alien die
belijdenis doen van hun geloof in een Vader in de hemelen, Dien niemand
kent dan de Zoon en wien het de Zoon wil openbaren.
Daarom vindt men in de A. R. partij ook alle klassen der maatschappij
vertegenwoordigd.
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En als men haar pleegt aan te duiden als de partij der „kleine luyden",
dan is dat met die stelling nog niet in tegenspraak. De Engelsche koningin
Victoria vroeg eens aan een predikant eener Presbyteriaansche gemeente
in welke klasse der maatschappij, naar zijne meening, de meeste gelukkige
menschen te vinden waren. De gevraagde gaf onvervaard ten antwoord:
in de Presbyteriaansche Kerk! Meenend misverstaan te zijn herhaalde
de Koningin nog eens haar vraag. Het antwoord bleef hetzelfde, maar er
kwam een toelichting bij.
Wij hebben, zoo voegde de predikant thans aan zijn antwoord toe, in
onze Kerk niet velen uit de hoogere standen of uit de rijke burgerij; wij
hebben ook niet het uitvaagsel; bij ons hooren de gezeten werkman en de
kleine middelsoort burgerij. En onder die volksgroepen vindt men de
meeste tevreden en gelukkige menschen.
Zoo is ook ongeveer te verstaan de uitdrukking, dat de A. R. partij de
partij der „kleine luyden" is.
Wij tellen onder ons leden van onzen hoogen adel, maar talrijk zijn
ze niet.
Uit de hoogere kringen der gegoede burgerij zijn er die tot onze warmste medestanders behooren, maar het tellen van hun aantal vordert geen uren.
Onder de laagste volksgroepen behoeven we waarschijnlijk heelemaal
niet naar aanhangers te zoeken.
Onze medestanders zijn dus hoofdzakelijk te vinden onder den gezeten
werkman en de kleinere en middelsoort burgerij
daaronder begrepen
de landbouwende bevolking op het platteland
voorzooverre men in
die kringen nog bleef vasthouden aan het geloof der vaderen. Ziet men
dus naar het overwegend element, dan kan men onze partij een partij der
„kleine luyden" noemen. Maar vat men het geheel in het oog, dan is onze
partij in den volsten zin des woords een volkspartij.
Dit zijn van volkspartij geeft aan haar optreden op politiek terrein een
eigen. cachet.
Ze kan al dadelijk geen belangen-partij zijn, in den zin van enkele
kleinere partijen in onze volksvertegenwoordiging. Zij telt onder hare
leden vele landbouwers, maar kan geen boerenpartij zijn. De z.g. midden.
standers zijn onder ons talrijk, maar ze kunnen ons niet tot een midden.
standspartij maken. En evenmin kunnen we ,-- ook al tellen we in onze
rijen, vele werklieden --- op de wijze der S. D. A. P. een klassepartij ten
behoeve der arbeiders zijn.
Omdat we volkspartij zijn hebben we voor de belangen der verschillende
volksgroepen in hun organisch verband op te komen. Alle groepen en
alle klassen behooren tot het eene Nederlandsche Volk. Ze hebben alle
hun geestelijke ien stoffelijke rechten en belangen; en de zorgvuldige
afweging van die rechten en belangen ten opzichte van elkander en van
alle te zaam jegens het belang der staatsgemeenschap, stempelt in het
algemeen een partij tot volkspartij. Maar voor ons komt daar nu nog bij,
dat we in verband met den geestelijken grondslag, waarop onze partij rust,
niets anders dan volkspartij kunnen zijn. De aanvaarding van Gods ordinantien als richtsnoer en maatstaf ook op het terrein der staatkunde sluit
elke andere opvatting ten eenenmale buiten.
Dit karakter van volkspartij leidt nu in ons land, met zijn gedeeldheid
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op politiek gebied, ook tot bepaalde gevolgtrekkingen op het terrein der
saamwerking met andere partijen. Een volkspartij kan zich uit den aard
afgezien van een mogelijk zeer tijdelijk samengaan om bijzon
der zaak
in het algemeen alleen verbinden met partijen van gelijke
dere redenen
samenstelling.
Een coalitie met een partij, die uitsluitend voor de belangen van een
enkele klasse zou opkomen, moet derhalve uitgesloten worden geacht;
onverschillig welke klassepartij daartoe bereid zou zijn. Een samengaan
van hem, die meent op aller belang het oog gericht te moeten houden,
met een, die rondweg verklaart, of in de praktijk blijkt, slechts voor het
belang van een groep of een klasse te willen opkomen, kan onmogelijk
tot vruchtbare samenwerking leiden.
Lilt dit karakter van volkspartij vloeit dus voor de A. R. partij niet
alleen voort, dat zij moet streven naar een gezond evenwicht, naar harmonie
bij de bevrediging van uiteenloopende behoeften en belangen, zij kan
niet alleen letten op den boer, den arbeider, den ambtenaar, den middenstander, den industrieel, den belastingbetalenden burger, waar ze al die
belangen moet zien als deelen van een geheel doch ook, dat zij in het
samengaan met andere partijen beperkt is.
Nog geheel afgezien van mogelijke andere overwegingen, kan een yolkspartij alleen met zoodanige andere partijen saamwerken, die 66k volkspartij
zijn, d.i. met zulke partijen, die in haar gelederen dezelfde maatschappelijke
schakeeringen te zien geven.
Naast de A. R. partij vindt men in Nederland de facto nog slechts de
C. H. en R. K. Staatspartij, van wie dit, in gelijke mate als bij ons, kan
worden gezegd. En hieruit volgt dan ook dat
afgezien van andere
beweegredenen
een samengaan van deze drie volkspartijen nog altijd
de meest natuurlijke vorm van saamwerking moet worden geacht. Vooropgesteld natuurlijk, dat de vorming eener parlementaire regeering in
Nederland niet anders mogelijk meer is dan in den weg van zoodanige
samenwerking tusschen partijen.
Om het belang der zaak leggen wij er nog eens den nadruk op, dat dit
zijn van volkspartij niet iets is van toevalligen aard, dat dit niet maar
een gevolg is van de feitelijke saamstellinq der partij alleen; dat we niet
klasse- of belangenpartij zouden kunnen zijn, indien de groepeering onzer
aanhangers daartoe aanleiding gaf.
Dat wij volkspartij zijn vloeit rechtstreeks voort uit ons beginsel zelf.
Ook al telden we in onze rijen alleen arbeiders, of alleen ambtenaren,
of alleen boeren, dan zouden we nog geen arbeiders- of ambtenaren- of
boerenpartij kunnen zijn. Omdat ons diepste beginsel, de gehoorzaamheid
aan de ordinantien Gods, ons zou beletten om zoo eenzijdige behartiging
van belangen tot richtsnoer van ons politiek optreden te kiezen.
Onze eisch van harmonische, evenwichtige behartiging der geestelijke
en stoffelijke rechten en belangen der verschillende volksgroepen is niet
gevolg van de omstandigheid, dat die verschillende schakeeringen in onze
partij vertegenwoordigd zijn, is niet resultaat van zorgvuldig balanceerende
politiek, maar vloeit rechtstreeks voort uit onze onderworpenheid aan de
eeuwige beginselen van Gods Woord, zooals we dat hebben uitgedrukt
in art. 3 van ons program van beginselen.
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Het is dus niet een zaak van vrije keuze, zoodat we ook wel lets anders
dan volkspartij zouden kunnen zijn, het is volstrekte gebondenheid om dat
te zijn en nets anders.

2.

De Anti-revolutionaire partij een Nationale party.

Het nationale karakter der A. R. partij blijkt reeds onmiddellijk tilt het
eerste artikel van haar beginselprogram.
Dit artikel luidt als volgt:
Art. I. De Anti-revolutionaire of Christelijk-Historische richting vertegenwoordigt, voor zooveel ons land aangaat, den grondtoon van ons
volkskarakter, gelijk dit, door Ora* geleid, onder invloed der Hervorming,
omstreeks 1572 zijn stempel ontving; en wenscht dit, overeenkomstig den
gewijzigden volkstoestand, in een vorm, die aan de behoeften van onzen
tijd voldoet, te ontwikkelen.
Met dat artikel wordt al dadelijk positie gekozen tegenover het cosmopolitisme, dat ook in ons land niet onbekend is, en tegelijk uitgedrukt, dat
de A. R. partij in het nationale leven het terrein vindt, waarop zij hare
beginselen tot doorwerking zoekt te brengen.
Maar het artikel doet meer nog.
Het wijst met ondubbelzinnige woorden heen naar den wortel, waaruit
ons nationale leven in de 17de eeuw zoo heerlijk opbloeide, en het beoogt
ontwikkeling van de oude plant naar den eisch van deze eeuw.
Doch ook zoo is nog niet alles gezegd.
Met die verwijzing naar den invloed der Hervorming wordt tegelijk
heengewezen naar het karakter der Hervorming in deze landen. En die
Hervorming was niet Luthersch, maar Gereformeerd. De A. R. partij vraagt
derhalve om erkenning van het gereformeerd karakter van den Nederlandschen volksaard.
Natuurlijk is dit alles niet zoo te verstaan, alsof er voor het jaar 1572
van geen eigen Nederlandsch volksleven gerept zou mogen worden; alsof
van een Nederlandsch yolk met eigen karakter eerst na dat jaar zou mogen
worden gesproken. Die voorstelling, zoo ze hier en daar nog bestaan mocht,
dient gladweg te worden verworpen. Het licht, dat in lateren tijd over
de z.g. „duistere Middeleeuwen" is opgegaan, leert wel anders. Maar wel
kan men op grond der historie vaststellen, dat het nationale leven der
Nederlanders na de Hervorming een ander was dan voor dien tijd.
En oak, dat dit nieuwe nationale leven uit de Hervorming naar Calvijn
geboren is.
De Nederlandsche nationaliteit, zooals die uit en na de Hervorming is
opgebloeid, was dus naar haar geestelijken kant van gereformeerd type.
En ze is dit, in algemeenen zin genomen, gebleven, ook al hebben de sterke
toeneming der Roomsch-Katholieke bevolking en het veldwinnend Humanisme -- in de 19de eeuw politiek als Liberalisme van allerlei gading
opgetreden ,--- daaraan afbreuk gedaan.
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Ondanks deze beide sterk verzwakkende invloeden kan nog altijd worden
gezegd, dat dit gereformeerde type onzer nationaliteit van kracht bleef.
En daarom is het streven om het te behouden en, zoo mogelijk, te versterken
een uiting van een gezond nationaal leven.
Immers wordt het door niemand betwist, dat het tijdsgewricht, waarin
die Christelijk-gereformeerde nationaliteit het meest tot uiting kwam, met
recht onze „gouden eeuw" wordt genoemd.
„Een feit is het, dat Nederland op elk gebied, op elk terrein van
menschelijken arbeid, van menschelijke studie, en van menschelijk leven
toen het grootst, toen het meest zichzelf is geweest". (Ons Program).
Een terugwijzen naar dien bloeitijd, een streven om de geestelijke factoren
die toen zoo werkzaam waren, ook nu nog als werkzaam element in ons
volksleven te behouden, is dus ook niet anders dan een dienen van het
nationaal belang in den diepsten zin van het woord.
Die opvatting, neergelegd in art. 1 van ons program van beginselen, is
geen vinding van Dr. Kuyper uit het jaar 1878.
Ook Groen heeft dit in sterke mate gevoeld. Zijn bekende woord: nous
sommes issus de Calvin!
wij zijn het geestelijk nakroost van Calvijn
is uit gelijken gedachtengang geboren.
Het Calvinisme is met den oorsprong en den bloei van den Nederlandschen Staat op het nauwst verbonden geweest. Het bevorderen van de
staatkundige tendenzen, die in dit Calvinisme verscholen liggen, is dus:
voeren van nationale politiek.

***
En indien we nu nog een oogenblik aandacht vragen voor meer onmiddellijk zichtbare uitingen van het nationale karakter der A. R. partij, dan
moeten we beginnen met er nadrukkelijk op te wijzen, dat we hier te doen
hebben met verschijningsvormen op verschillend terrein van eenzelfde dieper
liggend beginsel.
Wanneer de A. R. partij in haar pleidooi voor de vrije school telkens
zoo met nadruk wijst op de beteekenis onzer volkshistorie, dan is dat,
omdat zij diep beseft, dat een gedegen kennis der historie voor de handhaving onzer nationale zelfstandigheid van uitermate groot gewicht moet
worden geacht. Wie de historie van zijn yolk veronachtzaamt, wordt op
den duur een „vaderlandlooze".
Als de A. R. Staatkunde pleit voor een behoorlijke behartiging van
's lands defensie, dan is dat zeker ook op gronden, die we met anderen
gemeen hebben, maar dan is dat naar luid van ons program óók
als protest tegen het voorbijzien van God in de geschiedenis der natien.
Ook hier rekent de A. R. partij met het: „Er staat geschreven, er is
geschied!"
Er is een schepping der menschen uit alien bloede; er is ook een
opzettelijke splitsing in zelfstandige groepen later.
Die beide feiten vormen den principieelen grondslag voor onze beschou..
wingen over het internationale en het nationale leven. Zij behoeden ons
voor eenzijdige voorliefde voor het internationalisme, maar werpen tegelijk
een dam op tegen een in chauvinisme ontaardend nationalisme.
Schrift en Historic
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Schrift en historie beide leeren, dat elke aparte volksgemeenschap heeft
bij te dragen, en ook werkelijk bijgedragen heeft, tot breedere ontvouwing
van de gaven en krachten in de menschheid gelegd. leder yolk heeft zijn
eigen aard en daardoor ook zijn eigen taak in Gods wereldplan. Het
wederstaan van elke poging om aan het bestaan van verschillende in Staten
georganiseerde volksgemeenschappen een einde te maken, door ze onder
den voet te loopen, is dus nog iets meer dan gewone burgerplicht. Handhaven der nationale zelfstandigheid is dan geworden tot een heiligen
plicht.
En als dus onder het eerste Christelijke ministerie de A. R. partij pal
staat voor de verbetering der weermacht door afschaffing van de plaatsvervanging; of als ze, onder het ministerie-Kuyper, onze artillerie van
beter geschut helpt voorzien; of later, onder Heemskerk's kabinet, de
vorming en organisatie der landmacht helpt verbeteren en steun verleent
aan de voorstellen tot het op peil brengen der kustverdediging, dan doet
ze daarbij nets anders dan wat uit haren grondtrek als nationale partij
voortvloeit.
En niet anders is het bij de dreigende nationale ontbinding als een gevolg
van de spoorwegstaking in 1903 of bij de nog versch in het geheugen
liggende gebeurtenissen uit de Novembermaand van 1918.
Ook daar beantwoordde de houding der partij aan de hoogste eischen,
die men aan een partij van nationaal karakter stellen mag, en ook daar
was die houding net incidenteel, doch vrucht van haar diepste levensovertuiging en in overeenstemming met de beste tradities van het nationale
Calvinisme.
Van iedere nationaal voelende partij mag worden verwacht, dat zij er
niet voor terugdeinst haar inzicht in het nationaal belang tot gelding te
brengen, ook al gaat dit ten koste van haren tijdelijken bloei als partij.
De houding op dit punt is in de meeste gevallen zelfs de toetssteen bij
uitnemendheid.
Welnu, tot in het jongste verleden toe heeft de A. R. partij getoond, dat
zij den moed bezit te staan voor dingen, die zij in het nationaal welzijn
noodzakelijk acht, ook al kost haar dit verlies van stemmen.
Wij roemen daarop niet. Indien het anders ware, zou het met de beginseltrouw niet in orde zijn. Zooals het is, is het vrucht van ons beginsel.
We leven uit diezelfde beginselen, die in onzen grootsten tijd overheerschend waren; we stoelen op denzelfden wortel, waaruit het Nederlandsche
nationale leven na de Hervorming opbloeide; we willen krachtens dat
beginsel het nationaal belang dienen, ook in onzen tijd, door rekening te
houden met den gewijzigden volkstoestand en met de behoeften der 20e
eeuw.

3. De Anti-revolutionaire partij een Democratische partij.
De A. R. partij is een democratische partij.
Tot voor weinige jaren ondervond deze stelling geen verzet. Ze werd
zelfs algemeen zonder tegenspraak beaamd.
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De laatste jaren openbaarde zich in de beoordeeling te then aanzien
echter een vrij ingrijpende verandering.
En dat niet alleen bij hen, die zich uiten op een wijze, welke van slechten
smaak of minderwaardig oordeel getuigde.
Conservatief, aartsconservatief zelfs, hoort men minstens even vaak als
democratisch.
Vanwaar die tegenstelling?
Vanwaar die wijziging in het oordeel?
En wat is de waarheid?
Ons program van beginselen onderging geen wijziging.
Ons stembusprogram van 1922 bleef ook in 1925, voorzoover het nog
niet in vervulling was gegaan, van kracht.
En desalniettemin een somtijds diametraal gewijzigd oordeel.
Het schijnt niet overbodig er de aandacht op te vestigen, dat reeds
Dr. Kuyper in de Heraut van 5 Mei 1871 zich verplicht achtte de vraag
te stellen: „Welke democratie bedoelt ge?"
Kuyper had onze richting genoemd democratisch in den goeden zin des
woords. Want er was verschil tusschen democratie en democratie. Tusschen
die van Frankrijk en die van Amerika b.v. Tusschen die van 1789 en die
der vaderen, die democratisch geweest waren in Calvinistischen zin.
„Dat er" zoo Kuyper in 1871 --- „een diepgaand verschil in wezen
tusschen beide bestaat, zal niemand ontkennen".
Eenerzijds de democratie der Revolutie, door Groen meermalen met
zoo scherpe lijn geteekend; de democratie der volkssouvereiniteit, achter
welke, naar het woord van Guizot, de chaos schuil gaat; een democratie,
die naar haren aard ongodsdienstig is, omdat zij voor Gods recht het recht
van den mensch in de plaats stelt.
Aan den anderen kant een democratie, die weliswaar voor de natie een
uitgebreiden invloed vraagt op den gang van 's lands zaken, maar die
tegelijk den goddelijken oorsprong van het gezag erkent en het belijdt dat
overheid en onderdaan beide zich hebben te buigen voor het hoogste gezag
van God zelf, gelijk dat in Zijn Woord zich uitspreekt.
Dat verschil tusschen tweeerlei democratie werd 60 jaar geleden minstens
zoo scherp gevoeld als heden ten dage.
Maar het gaf toen geen aanleiding en vele jaren daarna evenmin, om
de A. R. partij van een conservatief etiket te voorzien.
Dit hangt voor een deel hiermee saam, dat de anti-revolutionaire en
de radicale geestesrichtingen, hoezeer ook onderscheiden in uitgangspunt,
in naaste doelstelling destijds veelszins overeen kwamen. Of men een uitgebreider kiesrecht begeerde, omdat men aanhanger was van de leer der
volkssouvereiniteit, dan wel omdat men aan het yolk het recht wilde
verleenen om regeeringsdaden op effectieve wijze te controleeren en zijn
rechtmatige verlangens aan de overheid kenbaar te maken, maakte practisch
weinig verschil.
Beide groepen begeerden een uitbreiding van de gelegenheid om ter
stembus op te gaan en stonden dus naast elkaar tegenover hen die zulks
niet begeerden.
Indien men in dit verband niet op enkele weinige jaren let, kan men
zeggen, dat de democratische actie in Nederland zich, tot aan het eind der
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vorige eeuw, in hoofdzaak gericht heeft op aangelegenheden, die met de
staatsinrichting van het land verband hielden.
En op dat terrein hebben de Anti-revolutionairen altijd zonder moeite
het marschtempo van anderen kunnen bijhouden. Vormverschillen, ook
wel vormverschillen die met de diepere beginselen saamhingen, waren er
zeker; maar het huismanskiesrecht van Kuyper zou in uitwerking weinig
verschild hebben van een algemeen mannen-kiesrecht.
Vandaar dan ook, dat op het verschil in beginsel minder acht werd
geslagen en de radicale groepen in het land de A. R. partij bij de democratische partijen indeelden.
Maar geschiedde dat dan niet terecht?
Is niet het wezen van het Calvinisme zelf democratisch? En is een
staatspartij, die uit de beginselen van het Calvinisme leeft, daardoor niet
reeds van nature een democratische partij?
Ongetwijfeld, mits men goed onderscheide.
Te beginnen bij Calvijn zelf.
In de sfeer van de kerk is Calvijn b.v. een onbuigzaam democraat geweest.
Men gaat niet te ver als men stelt, dat hieraan zelfs voor een belangrijk
deel de verbreiding van het Calvinisme te danken is geweest. De democratie
in de kerkregeering werd de gist, die in het burgerlijk leven doorwerkte,
tot ook daar de rechten en vrijheden des yolks erkenning vonden.
Historici van naam hebben dit feit erkend. Fruin zegt, dat de „democratische kerkorde", die Calvijn aan de Kerken gaf, veel heeft bijgedragen
tot de ontwikkeling van den vrijen burgerzin in de Calvinistische landen.
En Von Gierke gaat in dat opzicht nog veel verder --- veel te ver zelfs
--- als hij zegt, dat de staatsinrichting onzer Republiek gecopieerd is
geworden van de Calvinistische kerkinrichting.
Maar dit mag toch stellig worden gezegd, dat de positie, die de eenvoudige geloovige in het midden der gereformeerde gemeente innam,
krachtige aansporing moest vormen voor het verwerven van politieke vrijheid
en burgerrechten.
Zoo ligt dus metterdaad in het Calvinisme zelf een krachtige impuls tot
het verwerven dier politieke rechten, is de Calvinist mitsdien .-- als men
dat woord gaarne bezigen wil •--- democraat met alle andere democraten,
al worden deze door geheel andere drijfveeren bewogen.
Voor zooveel het actueele optreden der A. R. partij in ons land aangaat,
mag bovendien een andere factor niet uit het oog verloren worden, een
factor, waarop wij reeds in het inleidend hoofdstuk wezen.
De groep van hen, bij wie het woord van Groen en Kuyper het meest
ingang gevonden had, bestond grootendeels uit eenvoudige mannen van
gereformeerden huize, die goeddeels van de uitoefening van het kiesrecht
verstoken waren. Ze behoorden niet tot het pays legal; zij waren, meerendeels althans, het yolk achter de kiezers. Bij hen nu werd die drang,
waarvan we boven gewaagden, ook levendig, en daarom is het zoo voor
de hand liggend, dat bij alles wat het terrein der staatsinrichting raakte,
bij alles wat betrekking had op de politieke vrijheden en de burgerrechten,
de Anti-revolutionairen onder de wakkerste pleitbezorgers geteld konden
worden.
Die houding was in overeenstemming met de toestanden zooals die in
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Nederland waren, met de actueele begeerten in den boezem der partij
levende; maar ook met de grondgedachte van het Calvinisme. Reeds Groen
had gezegd, dat de overheid de burgerlijke vrijheden niet had te verleenen,
maar dat zij die behoorde te erkennen.
Democratische partij alzoo!
Zeer stellig; onbetwist; indien men het veld van actie niet uit het oog
verliest.
Indien men maar goed bedenkt, dat wij tot nu toe slechts handelden
over dingen, die binnen de sfeer van de staatsinrichting liggen.
Daarnaast is echter van lieverlede gekomen het ingrijpen van den Staat
op maatschappelijk terrein met de bedoeling bescherming te verleenen aan
hen, die, zonder zoodanige bescherming, dikwerf aan kommer en ellende
zouden prijsgegeven zijn.
Ook hier heeft de A. R. partij zich geenszins onbetuigd gelaten, meermalen zelfs de leiding gehad.
Er zijn er, die ook bij deze vragen de „democratie" te pas weten te
brengen. Voor velen Loch openbaart de democratic zich vooral in geven...
op kosten van een ander.
Daarom houden wij de „democratie" hier liefst buiten.
Kuyper sprak ons van den „Christus en de sociale nooden". Dat woord
vangen we op en dan verwazigt de democratic.
Bovendien begint hier het meeningsverschil inzake de beteekenis van
het begrip democratie al duidelijk openbaar te worden. Voor ons is b.v.
het beroep op de medewerking der maatschappelijke krachten bij de sociale
verzekering juist een bewijs van gezond democratisch inzicht. De moderne
democratie daarentegen roept om staatspensioen.
Wij willen op grond van onze aan het Calvinisme ontleende democratie
in alles de actie van den burger prikkelen en den Staat slechts doen
optreden, waar zonder diens actie geen resultaat te bereiken valt. De
moderne democratie daarentegen kent uit beginsel den voorrang toe aan
het optreden der publieke organen.
Hier gaan de wegen reeds uiteen. Hier vangt de spraakverwarring dus
reeds aan. En nog sterker blijkt dit de laatste jaren, waar het gaat om het
beheer der publieke geldmiddelen.
Democratisch heet hij, die zijn handen diep in den zak van den belastingbetalenden burger steekt en in de belastingheffing een middel ziet om
wat grooter gelijkheid in bezit na te streven. Conservatief is dan wie,
met art. 16 van het A. R. program van beginselen verlangt, dat men den
staat, met al zijn goederen en personen, als een organisch geheel zien zal,
dat in meer dan een geslacht leeft. Daaruit vloeit o.m. voort, dat het
nationaal bezit zoo beheerd moet worden, dat ook voor het volgend
geslacht voldoende bronnen van inkomst blijven vloeien en dat het belastingstelsel derhalve rekenen moet met de levensvoorwaarden van onderscheidene bronnen van volksbestaan.
Verschil van inzicht over deze zeer ingewikkelde vragen van technischen
aard is thans echter niet langer meer een verschil van oordeel, het is
geworden tot een der onderscheidingsteekenen tusschen democraat en
conservatief, tot een shibboleth in de politiek.
Daarom ook nu nog, als in 1871: welke democratie bedoelt ge?
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De Calvinistische, die zich richt op een zoo uitgebreid mogelijken invloed
des yolks op den gang van 's lands taken; op een daadwerkelijke controleering van daden der overheid?
De Calvinistische, die als gezonde democratie ziet ontwikkeling der eigen
volkskracht met terugdringing van de overheid waar mogelijk?
De Christelijke democratie, die wenscht dat overheid en onderdaan beide
zich buigen zullen voor het hoogste gezag, voor dat van den Almachtigen
God zelf?
Die democratie?
Ja, dan zijn we nu zoowel als vroeger democraten en stellen op dien
naam als op een eeretitel prijs.
Of bedoelt ge de moderne democratie, die uit naam van het souvereine
yolk alles aan de almacht van den Staat kan onderwerpen; die over uw
goed beschikken kan zonder eenige grens in acht te nemen; die haar heil
zoekt niet in de beperking maar in de voortdurende uitbreiding van staats-.
bemoeienis; die op de ontplooiing van het particulier initiatief met onverschilligheid neerziet?
Die democratie, die het recht van den Allerhoogste miskent, die het recht
Gods vervangt door het recht van den mensch?
Bedoelt ge die democratie?
Welnu, van zoodanige democratie zijn we afkeerig.
Met haar hebben we niets gemeen. Maar weet dan ook, dat wij in dit
opzicht niet de geringste verandering ondergaan hebben. Dat we nu nog
zijn wat we reeds waren voor 50 jaren en meer: „democraten in den goeden
zin des woords".

4. De Anti-revolutionaire partij een Christelijke partij.
De A. R. partij kwam op uit waardeering van de nationaal gereformeerde
beginselen voor ons staatkundig leven. In haar wortel is zij dus een Calvinistische partij en mitsdien onafscheidelijk verbonden met de centrale
beginselen van het Calvinisme zelf.
Die centrale beginselen zijn:
1. De erkenning van de absolute souvereiniteit Gods.
2. De erkenning van het goddelijk gezag der Heilige Schrift als Zijn
onfeilbaar Woord.
Op den grondslag van de belijdenis dezer beginselen nu bond de A. R.
partij in de vorige eeuw den strijd aan tegen de doorwerking der revolutiebegrippen in het staatkundig en maatschappelijk leven van Nederland.
In de artikelen 2 t/m 5 van haar program van beginselen geeft zij aan
haar grondbeginselen uitdrukking.
In het tweede artikel belijdt zij, dat noch in den volkswil, noch in de
wet, maar in God alleen de bron van alle souverein gezag te vinden is.
Art. 3 bindt de partij in hare staatkundige actie aan de eeuwige beginselen, die ons in Gods Woord geopenbaard zijn, terwijl de artikelen 4 en 5
enkele gevolgtrekkingen inhouden, die uit het 2e en 3e artikel voortvloeien.
Wil men het wezen der A. R. partij als Christelijke partij recht leeren
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begrijpen, dan is vooral een juist inzicht in de beteekenis van artikel 3 van
haar program noodzakelijk.
Dat artikel luidt als volgt: .
Art. III. Ook op staatkundig terrein belijdt zij de eeuwige beginselen,
die ons in Gods Woord geopenbaard zijn; zoo evenwel, dat het Staatsgezag
ten onzent, noch rechtstreeks gelijk in Israel, noch door de uitspraak van
eenige kerk, maar in de conscientie beide van overheid en onderdaan aan
de ordinantien Gods gebonden zij.
Beschouwt men den inhoud van dit artikel ietwat nader, dan blijkt, dat
het in twee onderscheiden deelen uiteenvalt.
Het eerste deel zegt, dat de eeuwige beginselen van 's Heeren Woord
maatstaf en toetssteen zijn voor het staatkundig beleid.
Het tweede deel geeft aan op welke wijze het staatsgezag tot de
wetenschap, tot de kennis dier beginselen geraakt en het doet dit op
tweeerlei manier; zoowel negatief als positief.
Het zegt n.l. langs welken weg de overheid tot die kennis niet komt en
hoe zij er wel toe geraken kan.
Niet rechtstreeks, niet zooals eertijds in Israel.
En evenmin door de uitspraak van eenige kerk.
Maar met een negatieven handwijzer kan hier niet worden volstaan.
Nog altijd is er dan geen antwoord op de gewichtige vraag, op welke
wijze de overheid dan wel te weten zal komen welke die eeuwige beginselen
zijn, die Gods Woord ons voorlegt. En daarom besluit ons art. 3 met te
zeggen, dat het staatsgezag in de conscientie beide van overheid en onderdaan aan Gods ordinantien gebonden zij. Dat is het positieve antwoord.
het kernartikel van ons program --,
Het eerste gedeelte van art. 3
vereischt geen nadere toelichting. leder positief belijdend Christen is het
er mee eens. Wanneer het artikel beperkt ware tot dat eerste gedeelte;
wanneer het niet anders inhield dan de woorden: „Ook op staatkundig
gebied belijdt zij de eeuwige beginselen die in Gods Woord geopenbaard
zijn", dan zou het waarschijnlijk nimmer aangevochten zijn geworden door
belijdende Christenen, dan zou het aller instemming hebben.
Natuurlijk bleef ook dan de vraag te beantwoorden, hoe het staatsgezag
die beginselen kan leeren kennen, maar een eventueele strijd over dat
antwoord zou dan buiten het programartikel zijn omgegaan. Nu intusschen
het artikel zelf ook het antwoord op de vraag bevat en dat antwoord in
de latere jaren blijkbaar niet meer die algemeene instemming heeft gevonden,
waarop het 40 jaar lang bogen kon, wordt de zuiverheid van het geheele
artikel en daarmee de zuiverheid van het beginsel der A. R. partij in geding
gebracht.
Het is daarom dat we over dit punt in ons gedenkboek iets breeder
handelen.
Het karakter der A. R. partij als gereformeerd-Christelijke staatspartij
is er mee gemoeid.

***
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We spreken dan eerst over het negatieve deel van het antwoord op de
vraag hoe de overheid zal te weten komen welke de eeuwige beginselen
zijn, die Gods Woord ons voorlegt.
Niet zooals eertijds in Israel.
Niet door de uitspraak van eenige kerk.
En dan kunnen we heel kort zijn over dat eerste niet. Aan een rechtstreeksche Godsregeering als onder het oude bondsvolk voorkwam, denkt
in dit verband wel niemand.
Minder eenvoudig ligt bij velen de zaak, indien de vraag aan de orde
komt, of de kerk bevoegd is vast te stellen wat den staat ten levensregel
zal zijn met betrekking tot de bindende beginselen van Gods Woord.
In vroegere eeuwen werd aan die bevoegdheid der kerk niet getwijfeld.
Tusschen Constantijn's bekeering en het doorbreken der Reformatie was
geleidelijk de overtuiging algemeen geworden, dat de Kerk van Christus
slechts in een vorm en als een instituut kon optreden. Die eene ongedeelde
kerk, de eenig denkbare kerk, vorderde van de wereldlijke overheid
bescherming tegen schisma, ketterij en secte en zij zeif gaf daarbij aan wat
van de ware leer of week.
Lilt de opvatting omtrent de verhouding tusschen Kerk en Staat, zooals
die in de Middeleeuwen bestond, moest van lieverlede wel de idee eener
universeele theocratie geboren worden; de idee eener menschelijke gemeenschap, geleid door den Paus, als zichtbaar hoofd der kerk. En wie dan tegen
het geloof dier heerschende kerk in verzet kwam, beging .-- zooals onze
eigen volkshistorie mede uitwijst — tevens een misdaad jegens den staat.
In die eeuwen baarde het der overheid, naar de algemeene opvatting, dus
weinig moeite om te weten wat de Schrift van haar vorderde. Te dien aan.
zien had het bisschoppelijk gezag slechts te spreken; de overheid te luisteren.
Maar als dan de 16e eeuw is aangebroken, als dan de eene geinstitueerde
Kerk van het Westen in vele groepen uiteenvalt, als het ideaal van
Gregorius VII en Bonifacius VIII voor goed tot het verleden is gaan
behooren, als voor de eenheid de pluriformiteit in de plaats is getreden,
dan is de vraag op welke wijze de overheid weten zal, wat Gods Woord
van haar verlangt, op eenmaal een probleem geworden.
Wanneer het staatkundige leven aan de eeuwige beginselen van Gods
Woord gebonden is en het de kennis dier beginselen niet langer ontvangen
zal uit de handen eener eenige, ongedeelde kerk, hoe zal de overheid
dan tot die kennis kunnen geraken, die noodig is om hare taak naar den
eisch des Woords te vervullen?
De Christelijke levensgedachte is, na Luther, Zwingli, en Calvijn, metterdaad niet langer binnen een kerkverband opgesloten. Sommige landen
blijven Roomsch, andere volgen Luther, weer andere gaan den weg door
Calvijn gewezen.
En zal nu toch de kerk blijven beslissen wat als levensregel voor de
overheid gelden zal?
Al is in den loop der 16e en 17e eeuw van lieverlede eenige verandering
merkbaar geworden, nog zeer lang -- voor ons eigen land tot aan het
einde der 18e eeuw --- heeft de gedachte eener heerschende kerk, die
leiding te geven had, in de aanwijzing van de taak der overheid, stand
gehouden.
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Er was een Christelijke maatschappij en die Christelijke maatschappij
vond haar leiding in de Christelijke kerk, en op dit onder de kerk staand
terrein verscheen de overheid om op te treden met inachtneming der
beginselen van Gods Woord. Zoo werd het ten onzent o.a. bepleit door
a Marck.
Daarnaast ontwikkelde zich echter in vele landen een ander stelsel, dat
der caesaropapie, waarbij het zeggenschap over de Kerk van Christus in
de handen van het staatsgezag werd gelegd.
Dat stelsel was niet nieuw; het had in het Oosten reeds eeuwen vroeger
wortel geschoten; maar na de Hervorming ziet men het ook elders optreden.
En nog in onze dagen werd het Parlement in Engeland geroepen om over
belangrijke kerkelijke aangelegenheden, de belijdenis rakende, haar oordeel
kenbaar te maken en wees het de van de kerk uitgegane voorstellen van
de hand.
Ook in Nederland zijn pogingen in dien laatsten zin niet onbeproefd
gebleven. De Remonstranten hebben, in vroegere eeuw, hier te lande
getracht den staat voorop te stellen en de kerk, evenals andere verschijnselen
in de samenleving, aan de leiding der overheid toe te vertrouwen.
Het helder inzicht in wat eisch van het zuivere gereformeerde beginsel
was, liet ook nog langen tijd na de Reformatie op zich wachten; het had
tijd noodig om tot zuivere ontwikkeling te komen.
In de Calvinistische beginselen lag opgesloten, dat ook het wereldleven
doortrokken moet worden met de beginselen van het Christendom.
In dat opzicht was er geen verschil met de opvattingen, zooals die in de
ongedeelde kerk vocir de Reformatie bestonden.
Verschil kwam wel aan den dag, zoodra de vraag aan de orde kwam,
of de werking van Gods genade in het algemeen menschelijk cultuurleven
gebonden was aan een bepaald kanaal. Rome had daarop bevestigend
geantwoord. Het Calvinisme daarentegen in beginsel ontkennend, daar het
beleed, dat Gods genade ook buiten het instituut der kerk om hare werldng
doet gevoelen. Maar zoodra men aannam, dat Rome op dit punt gedwaald
had, dat de inwerking van • het Christendom op het algemeen menschelijk
leven ook rechtstreeks kon plaats grijpen en niet gebonden was aan de
tusschenkomst der kerk; zoodra men dat beginsel begrepen had, was het
prijsgeven der gedachte eener heerschende kerk, eener kerk die leiding
had te geven aan het burgerlijke leven, slechts een kwestie van tijd. Het
zuivere beginsel moest op den duur ook tot de zuivere gevolgtrekking
leiden.
Aan die zuivere gevolgtrekking gaf nu ook het program der A. R. partij
in 1878 uitdrukking en op dat zelfde standpunt staat de partij heden nog.
Daarom zegt art. 3 van ons program o.m., dat de gebondenheid van het
staatsgezag aan de eeuwige beginselen van Gods Woord, niet door de
uitspraak van eenige kerk geregeld wordt.
Nochtans blijft die gebondenheid zelf bestaan.
De vraag is nu alleen maar op welke andere wijze de band aan de
ordinantien Gods dan tot uiting komt. En hierop wordt nu door art. 3
geantwoord: in de conscientie beide van overheid en onderdaan.
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Men heeft het wel willen voorstellen, alsof daarmee de conscientie zelf
de norm ware geworden voor de gedragingen der overheid, zoodat alles
hangt aan het persoonlijk inzicht der overheidspersonen. Die opvatting
van ons standpunt ten aanzien van dit gewichtige punt maakt niet anders
dan een caricatuur er van. Ze ziet de eerste helft van art. 3 met zijn
volstrekt positieven inhoud ten eenenmale over het hoof d.
De objectieve, onaantastbare norm ontbreekt geenszins.
Er is een openbaring Gods; ook voor de overheid.
In die openbaring wordt licht verspreid óók over de beginselen die
behooren te gelden voor alles wat het burgerlijk leven raakt; in die openbaring zijn ordinantien voor het menschelijk leven aangeduid. Niet zoo
alsof men er een repertorium van wetsbepalingen in zou kunnen vinden,
maar in dezen zin, dat men .--- zooals Kuyper het zoo duidelijk uitdrukte -denken moet aan ,.gouderts verscholen in de mijn".
Men moet de beginselen en de grenzen harer toepassing dus opsporen.
Zoolang de kerk dit ten behoeve der overheid deed en deze laatste
slechts te luisteren had, gaf dit in de sfeer van den staat geen moeilijkheid.
Nu de overheid echter —, naar ons oordeel terecht --- zelf dit onderzoek
heeft in te stellen, zijn er wel bezwaren, maar die bezwaren liggen niet
in de omstandigheid, dat de objectieve norm ontbreken zou.
Die is er zoo voor als na.
Dat het A. R. standpunt moeilijkheden meebrengt, wordt niet ontkend.
Kuyper zelf heeft op de bezwaren gewezen, toen hij de mogelijkheid stelde,
dat de conscientie der overheid voor de invloeden van Gods Woord geheel
ongenaakbaar zou blijken. Die overheid kan van het geloof afgevallen
zijn, er vijandig tegenover staan.
Zoomin als in zulk een geval een andersoortigen band aan Gods Woord
baten zou, zoomin werkt dan de gebondenheid door de conscientie aan
de bijzondere openbaring des Heeren in Zijn Woord. Maar de ordinantien
Gods en de roeping der overheid zich daarnaar te richten, blijven.
Daarom handhaaft het A. R. program van beginselen ook met betrekking
tot een ongeloovige overheid onverzwakt den eisch om met Gods ordinantien rekening te houden en is de A. R. partij geroepen dien eisch aan
elke overheid voor oogen te stellen en de naleving er van te bepleiten.
En wij houden tegelijk, ook met het oog op den invloed der onderdanen,
rekening met Gods leidingen in de historie en we doen dat mede in
navolging van Calvijn en van de gereformeerde vaderen zelf.
Het verloop der wereldgeschiedenis, zooals die onder Gods voorzienig
bestel plaats greep, bracht een toenemenden invloed van de bevolking op
het staatsbestuur. De saamwerking tusschen overheid en volksvertegenwoordiging is in onzen tijd van zoodanigen aard geworden, dat de overheid
des lands geen maatregelen van eenige beteekenis meer nemen kan, welke
tegen de overtuiging der volksvertegenwoordiging ingaan.
Daarom is het niet meer voldoende, dat alleen de overheid zich in hare
conscientie gebonden voelt aan de ordinantien Gods. Zal dit werkelijke
vrucht voor het volksleven afwerpen, dan zal die band ook in de conscientie van den onderdaan gevoeld moeten worden. En vandaar: in de
conscientie van overheid en onderdaan beide.
Immers hoe zal de overheid in een parlementair geregeerd land de
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vrucht van haar onderzoek tot gelding kunnen brengen, tenzij het parlement
— de representant van de onderdanen 4-- in zijn meerderheid het inzicht
der Regeering deelt?
Men kan der overheid in het afgetrokkene wel den plicht opleggen mat
Gods ordinantien te regeeren, maar het volbrengen van dien plicht onderstelt, dat er geen krachten aanwezig zijn, die de overheid verhinderen
kunnen hare zienswijze tot gelding te brengen. Daarom is het niet maar
van belang, dat de overheid hare gebondenheid aan de beginselen van
Gods Woord aanvaardt. maar is het evenzeer noodig dat ook de onderdaan,
in zijn vertegenwoordiging, hetzelfde doet. Alleen wanneer beide Regeering en Volksvertegenwoordiging — ten deze van overeenstemmend
begeeren en van gelijk inzicht blijk geven, is werkelijke vrucht te verwachten.
Maar daaruit volgt dan ook, dat bearbeiding van het yolk, het oefenen
van invloed op het yolk, het vereenigen van alien in dat yolk, die bij het
regeeringssysteem de beginselen van Gods Woord toegepast willen zien,
vooral niet minder noodzakelijk is dan de plichtsaanduiding voor de
overheid.
. De een kan niets wezenlijks bereiken zonder medewerking van den ander.
En daarom legt het A. R. program den nadruk zoowel op de conscientie
van den onderdaan als op die van de overheid.

***
De Staat als de rechts-organisatie van het volksgeheel heeft te rekenen
met de ordeningen Gods, zooals ons die in 's Heeren Woord geopenbaard zijn.
De overheid en de onderdanen hebben dit beiden te doen.
Beiden moeten uitgaan van de zekerheid, dat er een God is en dat we
met dien levenden God te doen hebben. Dat staat voor ieder A. R. onomstootelijk vast.
En wanneer overheid en onderdaan
want die twee kan men in het
op dien
regeeringssysteem van de 20e eeuw niet van elkaar scheiden
eisch ongenoegzaam reageeren, dan is dat, omdat er in de natie een gemis
aan geloof te constateeren valt, omdat de volksgeest den band aan het
Woord niet meer gevoelt.
Dan blijft desondanks nog wel de objectieve eisch bestaan, maar dan
blijft zijn vervulling achterwege.
Daarom moet er dus voortdurend gebouwd worden, daarom moet er
blijvend op den volksgeest worden ingewerkt.
En dan komt op eenmaal de beteekenis van de kerk, ook voor het
natuurlijke leven, in het voile licht te staan. Dan zien we niet een band,
die instituut met instituut verbindt 4-- demet den Staat maar dan
or de zedelijke inwerking op
ontwaren we een band, die gelegd wore
de personen, die zoowel lid der Kerk van Christus als burger van den
staat zijn.
Het is langs dien organischen weg, dat in het yolk moet gewekt of
versterkt het besef, dat die band aan het Woord er is ook voor het leven
van staat en maatschappij. De kerk moet het doen verstaan, dat ook
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burgerlijke saamleving aan de eeuwige beginselen van 's Heeren Woord
gebonden is.
En naast de kerk hebben hier ook de Christelijke wetenschap en de
Christelijke pers hare taak.
Die drie zijn het voornamelijk die de conscientie van overheid en
onderdaan beide, dag aan dag en week aan week, moeten prikkelen; die
telkens weer op die gebondenheid aan 's Heeren ordinantien moeten wijzen,
de afwijking er van moeten bestrijden. Als dat geschiedt zooals het behoort,
dan gaan de overleggingen van Regeering en Parlement ook niet meer
buiten den eisch van gehoudenheid aan die ordinantien om. Maar dan
Levert tevens de aanwijzing van den weg om tot de kennis der beginselen
van Gods Woord te geraken, op de wijze als dit in art. 3 van ons program
geschiedt, ook Been moeilijkheden meer op.
Dan zijn er diezelfde kerk, diezelfde wetenschap, diezelfde pers, die, als
hulporganen, aan de overheid ten dienste staan om zijdelings aan te vullen
wat, na rechtstreeksch onderzoek door de regeeringspersonen zelf, nog
aanvulling mocht behoeven. Niet in den zin alsof zij hadden voor te
schrijven en de overheid slechts te volgen; maar in dezen zin, dat de
overheidspersonen, in levend contact met den volksgeest, zooals die mede
in het parlement tot uiting kwam, met een gewillig hart ernstig streN en
naar de toepassing van de ordinantien Gods voor het volksleven, zooals
zij die, met gebruikmaking van de beschikbare voorlichting, in eigen
conscientie hebben leeren verstaan.

***
Hebben we in het voorafgaande aangegeven op welke tvijze, langs welken
weg de A. R. partij de gebondenheid aan Gods ordinantien op het staatkundig terrein tot haar recht wil laten komen, thans rest nog een enkel
woord over den inhoud, den omvang harer roeping te dien aanzien.
Er zijn toch vraagstukken, die in een bepaalden tijd en op bepaalde
plaatsen meer aandacht vorderen dan in een anderen tijd of op een
andere plaats.
Zoo mogen we thans het oog niet sluiten voor de verschillen, die op te
merken vallen tusschen het jaar 1878 en 1928.
De ontkenning van het recht Gods in staat en maatschappij kwam toen
niet minder voor dan nu, maar op het stuk der algemeene waardeering
der Christelijke zede, is ons yolk achteruitgegaan. Er is op velerlei gebied
een losbandigheid waar te nemen, die voorheen zelf in gezinnen, die
overigens niet meer vasthielden aan het geloof der vaderen, niet zou
geduld zi!n.
De moderne danswoede onzer dagen, met al wat er aan vastzit; de
overmoedige levenshouding van velen, die openlijk alle ingetogenheid
hebben afgelegd; de toenemende verslapping in de heiliging van den dag
des Heeren; de verwording, in vele kringen, van de opvattingen omtrent het
huwelijk, waaraan in steeds uitgebreideren zin slechts het karakter van een
zuiver maatschappelijk contract wordt toegekend; dat alles roept thans
luider om bestrijding dan 50 jaar geleden.
En al is het nu ook, dat de wetgever op dit terrein niet alles mag en ook
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niet alles kan, met name niet de gezindheid des harten wijzigen, dat bij
deze dingen niet anders dan een lijdelijke houding zou kunnen worden
aangenomen door de overheid, is zeker niet in overeenstemming met de
opvatting van het A. R. program in zake haar roeping.
Laat men deze en verwante dingen in de maatschappij ongehinderd
voortwoekeren, dan wordt het leven dat uit de Schepping opkomt volstrekt
gedegenereerd; dan verduistert ook de volksconscientie en wordt de zonde
niet meer als zonde gezien; wat erger is dan de zonde zelf.
en dit is in de sfeer van den staat van zoo groote beteekenis
Maar
als de volksconscientie niet meer reageert op wat tegen de beginselen van
Gods Woord ingaat, dan wordt daardoor het terrein, waarop de overheid
nog werkend en behoudend kan optreden, ook voortdurend kleiner.
Want immers, de gebondenheid aan Gods ordinantien werkt door de
conscientie van overheid en onderdaan beide.
Die volksconscientie moet ook door de overheid wakker worden gehouden. Is dat het geval, dan gaat daarvan, via de volksvertegenwoordiging,
ook weer een stimuleerende invloed op de overheid ult.
Daar is voorts in onze dagen nog een ander kwaad, dat 50 jaar geleden
lang niet in dezelfde mate zich openbaarde.
We doelen op de miskenning van het gezag in allerlei levenskring, niet
het minst ook in de sfeer van den staat. Dienaangaande geeft de Heilige
Schrift allerminst een onzeker geluid en wie zich aan de beginselen dier
Schrift gebonden weet, kan niet anders dan er op aandringen, dat op dit
terrein de eisch van Gods Woord onverzwakt worde gehandhaafd. Onder.
mijning van dat gezag moet met even groote beslistheid worden tegengegaan als het verzet ertegen. Want die ondermijning is de moeder van
het verzet.
Dat alles is niet nieuw.
Ook vroeger golden gelijke beginselen.
Maar als we vragen wat in on.zen tijd meer bijzonder de aandacht van
de overheid vraagt, als we hare roeping voor onze dagen meer in het
concrete moeten aangeven, dan vragen de dingen, die we noemden, in de
allereerste plaats onze aandacht.
5. De Anti revolutionaire partij een Vrijheidspartij.
-

Over weinig dingen bestaat meer misverstand dan over het karakter der
A. R. partij als partij van de geestelijke vrijheid.
Niet zoo weinigen in den lande achten haar streven veeleer to liggen in
de richting van geestelijken dwang; en anderen weer meenen dat zij, door
haar opkomen voor de geestelijke vrijheid, aan haar diepste beginsel als
Christelijke staatspartij ontrouw is geworden.
In de slotparagraaf van dit hoofdstuk over het karakter der A. R. partij
brengen we daarom nog eens opzettelijk naar voren, dat ons standpunt als
Christelijke partij geestelijken dwang geheel buiten sluit. En dat niet als
vrucht van willekeurige vinding, doch omdat de reformatorische grondgedachte zelve met elk denkbeeld van zulk een dwang volstrekt onvereenig.
baar is.
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Immers gaat de reformatie uit van de volstrekte vrijheid der menschelijke
conscientie en onder de verdedigers dier conscientievrijheid neemt Calvijn
een allereerste plaats in. 1) Als de Calvinist der 20e eeuw dan ook die
vrijheid van geweten als een onafwijsbaren eisch naar voren brengt, dan
doet hij niet anders dan een kostelijk erfgoed zorgvuldig bewaren.
Die eisch van vrijheid voor het geweten vindt zijn grond in den aard
der conscientie zelf. Immers zij is het, die 's menschen ziel in de heilige
tegenwoordigheid Gods brengt. En zoodra dat het geval is, verliest het
menschelijk woord, verliezen oordeel, gezag en macht, zelfs van wie overigens boven ons gesteld zijn, alle beteekenis.
Dat belangrijk punt uit de Calvinistische levensbeschouwing is vanzelf
ook het centrale punt in den geheelen strijd voor de geestelijke vrijheid
in het algemeen. Om die vrijheid van conscientie, om dat Calvinistische
levensprincipe groepeert zich alles en vanuit dat centrum gaan de lichtende
stralen uit tot aan den versten omtrek.
Wanneer de A. R. partij ten onzent dan ook opkomt voor ieders recht
om zijne godsdienstige meeningen met volkomen vrijheid te belijden, dan is
dat niet maar omdat art. 168 der Grondwet zulks voorschrijft, en hare afgevaardigden den eed op die Grondwet afleggen, maar dan is dat, omdat
haar beginsel als Christelijke partij in nationaal-gereformeerden zin daartoe
dwingt.

Dat is geen vulgaire afwijking van Calvijn, noch ook van de belijdenis
der vaderen; dat is toepassing van hunne grondgedachte, ontdaan van de
onzuivere bijmengselen van den tijd waarin zij leefden; bijmengselen uit
een vroeger tijdperk, als een blok aan het been voorshands nog meegedragen.,
maar later, bij veldwinnend zuiverder inzicht in eigen beginsel, geleidelijk
losgelaten.
Ook ons bleef niet onbekend, dat het optreden van Calvijn zelf te Geneve
en de gedragslijn onzer vaderen in enkele opzichten afwijkt van hetgeen
door ons gezien wordt als de juiste toepassing van de Calvinistische grondgedachte. Maar we weten ook, dat de groeikracht der ontwikkeling zich
al heel spoedig begon te vertoonen.
Terwijl Calvijn zelf te Geneve nog op het standpunt stond, dat op de
hoofdpunten geen ketterij mocht worden toegelaten en afwijkingen alleen
geduld konden worden, indien zij geringere punten betrof fen, gingen toch
de Hugenoten in Frankrijk reeds een stag verder. En onze vaderen doen
dan opnieuw een schrede voorwaarts als zij den Roomschen eeredienst,
zij het alleen in besloten kringen, gaan toelaten.
Het zou overigens wel in hooge mate te verwonderen zijn geweest, indien
het Calvinisme reeds bij zijn eerste optreden zich volkomen vrij had weten
te maken van de zinsbegoocheling, die haren stempel op de Middeleeuwen
had gedrukt, toen het: een yolk, een religie onbetwistbare heerschappij over
de geesten voerde en tot den rang van een geloofsartikel verheven was.
Ook vergete men niet, dat, toen het ideaal der Reformatoren van een
ongedeelde, Hervormd-Christelijke Kerk niet verwezenlijkt werd, toch in
verschillende landen, ook ten onzent, mede met het oog op den buiten1 ) Institutie IV blz. 689 (editie Landwehr). „Want onze conscientien hebben
met God alleen en niet met de menschen te doen".
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landschen, Roomschen vijand, de Protestantsche Kerk een heerschende
positie verkreeg. Zoo werd door de omstandigheden de blik op het zuivere
beginsel beneveld. Gelukkig dat de historie zelf meerder licht over het
beginsel wierp.
Indien er toch uit de geschiedenis jets volkomen zeker blijkt, dan is het
wel deze waarheid, dat dwang der conscientie in strijd is met den aard
van alle hooger leven en dus ook ingaat tegen het karakter van het Christelijk geloof.
Wanneer de Calvinist der 20e eeuw dien eisch van gewetensvrijheid
dan ook tot het uitgangspunt maakt van zijn beschouwingen in zake de
verhoudingen tusschen de burgers van den staat onderling en van deze te
zaam tot het staatsgezag, dan doet hij niet anders dan zich vastklemmen
aan een beginsel, dat door het Calvinisme, meer dan door eenige andere
richting, de wereld binnengedragen is; dan komt hij op voor behoud van
een der hoogste goederen van de menschheid.
Van twee kanten wordt hier nu vaak tegenspraak openbaar.
Er zijn er die over die Calvinistische liefde voor gewetensvrijheid spottend
de schouders ophalen, die meenen, dat zij met een verwijzing naar hetgeen
Servet te Geneve wedervoer, de Calvinisten zelfs kunnen indeelen bij de
onderdrukkers van die gewetensvrijheid.
Er zijn anderen die meenen, dat niet wij, maar de gereformeerden uit
vorige eeuwen, het juiste beginsel van het Calvinisme gegrepen hadden,
toen zij voor de gereformeerde kerk in deze landen het monopolie opeischten
en andere godsdienstige richtingen hoogstens geduld werden. Tegen die
beide maken we front met het puntige woord van Kuyper: „Ons raakt
niet wat Calvijn zijn tijd nasprak of nadeed, maar wat hij, in onderscheiding
van den tijdgeest, als nieuw beginsel invoerde".
Dat nieuwe beginsel geeft den doorslag en dat nieuwe beginsel is
duidelijk.
Dat nieuwe beginsel is niet dat van de neutrale staats-idee, dat ganschelijk niet rekenen wil met de ordinantien Gods voor het volksleven en dat
leidt tot de ontkerstening der gedoopte nada; integendeel, dat nieuwe
beginsel proclameert de superioriteit van het Christendom als factor voor
het leven der volkeren; en wie dat beginsel aanvaarden, schromen voorts
niet om als nadere uitwerking van dat Christendom voor ons land zich te
wenden tot de leer van Calvijn.
Maar dat nieuwe beginsel behelst ook nog iets anders. Het brengt op
geestelijk terrein ook vrijheid. Vrijheid van geloof en van het belijden van
dat geloof. Het sluit bevoorrechting van staatswege van de eene kerk boven
de andere buiten.
Kan de A. R. partij zoodanige bevoorrechting niet erkennen, nog minder
kan ze zich neerleggen bij een onderstelden plicht der overheid om in
haar hoedanigheid te beslissen, welke kerk als de ware te aanvaarden is en
welke kerken dus als valsch dienen beschouwd te worden.
En het minst kan zij zich vinden in de opvatting alsof, na zulk een keuze
te hebben gedaan, de overheid den plicht zou hebben den naar haar oordeel
valschen godsdienst uit te roeien of althans tegen te gaan. Hoe men het
ook wende of keere, dit laatste stelsel ontaardt altijd weer in het Middeleeuwsche, door Rome uitgedachte systeem, dat, in verzachten vorm, ook
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door onze gereformeerde vaderen hier te lande toegepast is geworden, maar
dat met de zuivere Calvinistische gedachte in vierkante tegenspraak is.
Zegt men nu, dat we aldus afwijken van wat de vaderen meenden dat
behoorlijk was, dan weerspreken we dat niet; maar dan zeggen we onverbloemd, dat de vaderen, nog half vastzittend in de Middeleeuwsch-roomsche
gedachte, hun eigen beginsel onzuiver hebben geformuleerd; dat hun staatstheorie een gebrekkige was. En dan herhalen we nog eens, dat het zuivere
Calvinistische beginsel eischt, dat er van staatswege volledige vrijheid worde
gelaten voor de ontwikkeling van het geloof en dat er van staatsvoorkeur
geen sprake kan zijn.
Dat alles doet niet in het minst te kort aan het door ons gestelde beginsel,
dat de overheid, op haar gebied, het Christelijk karakter van de natie heeft
te handhaven. met de ordinantien Gods heeft te rekenen en deze, zooveel
als mogelijk is, heeft te doen erkennen.
De doorwerking van de nationaal-gereformeerde beginselen in ons yolksleven, de zegepraal er van, zouden we met geestdrift begroeten, maar we
willen die doorwerking alleen nagestreefd zien in den weg van een zuiver
geestelijken strijd.
Dwang -- zoo herhalen we -- maakt van ons politiek systeem geen
deel uit.

***

Dat geldt van het gebied der religie allereerst, maar geenszins van dat
gebied uitsluitend.
De handhaving toch van het beginsel der gewetensvrijheid in den ruimsten zin des woords beheerscht de gedragingen der A. R. partij op heel
het staatkundig en maatschappelijk terrein.
Wij willen gewetensvrijheid voor den onderdaan om in heel zijn leven
God te kunnen dienen naar de inspraak van zijn hart. En dan is het terrein
niet beperkt tot de geloofsvrijheid in engeren zin.
Ook op ander gebied, waar de overtuiging bestaat, dat Gods ordinantien
zich rechtstreeks tot ons richten; waar wij derhalve voor het volgen dier
ordinantien ons rechtstreeks aan God verantwoordelijk achten en waar
dus een tegenwerkend ingrijpen van de overheid botsing met de conscientie
doet geboren worden; ook daar klinkt de roep om handhaving der gewetensvrijheid en ook daar komt de A. R. partij voor die handhaving op.
En zoo wordt deze handhaving van conscientievrijheid de drijfveer tot
staatkundige actie op veel uitgestrekter terrein dan dat der religie, gelijk
onze parlementaire geschiedenis der laatste 50 jaren op overvloedige wijze
aantoont.
Den 1 en April 1873 vroeg De Standaard om milder vrijheid:
Voor onze kerken.
Voor onze lagere, middelbare en hoogere scholen.
Voor onze gewesten en steden.
Voor onze kolonien.
Voor onze personen tegenover de geneeskundige macht.
Voor het yolk achter de kiezers.
Voor den client bij ons rechtswezen.
Ook voor den burger, die belasting betaalt.
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Dat was nagenoeg 5 jaar voor ons beginselprogram tot stand kwam en
het baart hem, die de parlementaire historie van ons land tusschen 1873
en 1878 kent, geen verwondering, dat het program zelf, zij het in anderen
vorm, al die vragen in 1878 nog eens herhaalt.
En evenmin behoeft het verbazing te wekken, wanneer we zien
gelijk
in een ander gedeelte van het Gedenkboek nader zal worden beschreven
dat in de verloopen 50 jaren, onze politieke actie gestaan heeft in het
teeken van den strijd om het verwerven van deze vrijheden.
Het was een goede 50 jaren geleden
en nog vele jaren daarna •— met
de volksvrijheden in ons land niet al te best gesteld. Ondanks een 25-jarige
werking eener hooggeroemde Grondwet.
Er bestond in feite een zeer ernstige beperking van het ouderrecht op
het kind en daardoor dwang op de conscientie --- in verband met de
wetgeving op het onderwijs.
Er was een koppeling van het kiesrecht aan het geldbezit, dat op pure
willekeur neerkwam,
En ook op menig ander terrein moest het liberalisme nog ter schole bij
de A. R. partij om te leeren wat echte vrijheid was.
Volkomen vrijheid voor de kerk, die recht kan doen Belden op onbeperkte
souvereiniteit in eigen boezem.
Geen belemmeringen handhaven, die aan den vrijen loop van het Evangelie in den weg staan; integendeel verwijdering van zoodanige belemmeringen, als zij bestaan mochten, uit wetgeving en bestuur.
In het centrum stond de kamp van A. R. zijde om de vrijheid der school,
een kamp die niet opgegeven kon worden eer de beslissing in gunstigen
zin gevallen was.
Immers, ook bier toch deed de overheid naar A. R. inzicht de conscientie
geweld aan. Men kon er geen vrede bij hebben, wanneer aan het kind een
onderwijs werd opgedrongen, waarvan men schade duchtte voor de ziel.
Niemand behoeft zich ook met verwondering of te vragen, waarom de
A. R. zich tegen de invoering van den leerplicht verzet hebben.
Van Godswege zijn allereerst de ouders geroepen om voor de opvoeding
hunner kinderen in den ruimsten zin zorg te dragen en deze roeping heeft
de overheid te eerbiedigen. Haar recht ten aanzien van het onderwijs vloeit
voor de overheid voort uit haar tweeerlei verplichting om voor de algemeene volksbelangen te waken en om ter bescherming van het zwakke den
noodigen steun te bieden.
De overheid mag en moet dus ingrijpen, als door schuld van de ouders
de volksontwikkeling schade zou lijden en in de tweede plaats, als in
afzonderlijke gevallen van wezenlijke verwaarloozing sprake is.
Die opvatting komt in de Leerplichtwet echter niet tot haar recht, omdat
deze wet uitgaat van een primordiaal recht der overheid om te dwingen
tot het bezoeken der school zoolang haar dit goeddunkt.
Het verzet tegen de wet van 7 Juli 1900 was dus een verzet tegen machtsusurpatie van den staat en daardoor een opkomen voor de vrijheden
des yolks.
En ditzelfde beginsel biedt al vender den grondslag voor de houding der
A. R. partij inzake den vaccinedwang en den stemplicht.
Het is overbodig op nog meer voorbeelden te wijzen.
Schrift

en

Historic
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Wie Gods souvereine Almacht erkent; God als Souverein over het
lichaam; als Souverein over de ziel; over het huisgezin en over het beroep;
Souverein over het eigen vaderland en over alle yolk en elken staat; Souverein over hemel en aarde, over al wat is; die vindt in die erkenning ook
den diepsten grond voor de vrijheid der menschelijke conscientie.
En het is die vrijheid, die in haar gevolg meebrengt het opkomen voor
elke burgerlijke vrijheid die met de conscientie verband houdt.
De conscientie toch is --- zooals Dr. Kuyper eens schreef --- het schild
der menschelijke persoonlijkheid en de wortel van alle burgervrijheden.
De mensch, die zich aan God gebonden weet, kan niet anders dan zich
verzetten tegen dwang door menschen uitgeoefend, wanneer die dwang met
de conscientie in strijd komt.
Daarom is de A. R. partij, die van de belijdenis dier alomvattende Souvereiniteit Gods uitgaat, in haar diepste wezen een partij van de vrijheid.
Een vrijheidspartij, niet slechts omdat zij dat wil zijn, maar bovenal omdat
zij het moet zijn; niet anders kan zijn.

HOOFDSTUK

DE BEGINSELEN DER
ANTIREVOLUTIONAIRE PARTIJ.
ONZE GRONDBEGINSELEN
DOOR Mr. G. M. DEN HARTOGH.
Beginselen zijn maar niet dorre formuleeringen of doode abstracties. Het
zijn levende krachten, die, uit welke bron van energie ook gesproten,
doorwerken in de wereld van den geest en van daaruit hun invloed doen
gelden in den wijderen kring van den kosmos.
Die beginselen worden gevonden op elk gebied van het leven, zij zijn
de stuwkracht van alle gebeuren. Overal en altijd wordt de weg van den
mensch bepaald door een beginsel, dat tevens beslist over het einddoel.
Want een begin is steeds een begin van een einde. En daarom van zoo
allesbeheerschende beteekenis.
Bewustwording van die beginselen, die het leven regeeren, is eisch voor
een ieder. Wil de mensch niet blindelings, gedachteloos en willoos voorthollen op zijn levenspad, dan moet hij zich rekenschap geven van zijn
uitgangspunt, van het begin van zijnen weg en daardoor van de richting
van zijn streven, van de lijnen in zijn levensgang en van het einddoel in
het verschiet.
Bewustwording van de beginselen is ook klemmende eisch voor elke
groep van personen, die samenwerkt voor een gemeenschappelijk ideaal.
Ook wie op staatkundig gebied een weg naar een doel gezamenlijk wenschen
te gaan, dienen zich telkens opnieuw te bezinnen op de beginselen, die de
richting en het einde bepalen.
Een goddelijke roeping zelfs wordt dit voor het besef van hen, die de
vreeze des Heeren als het beginsel der wijsheid kennen, die God aanbidden
als het Begin en het Einde. Zij zoeken de goede beginselen niet in zichzelf,
omdat zij weten, dat de uitgangen des levens in het hart van den mensch
door de zonde niet betrouwbaar meer zijn, en zijn verstand is verduisterd.
Maar zij vragen naar de door God gegeven beginselen, omdat zij op Zijn
wegen willen gaan en willen volharden tot het einde.
Zoo willen wij ook in dit Gedenkboek der Antirevolutionaire Partij
trachten opnieuw sets van den rijkdom onzer beginselen te doen zien.
We zullen aanvangen met een korte beschouwing van enkele grond-
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beginselen, welker beteekenis zich over geheel het politiek gebied of een
groot deel daarvan uitstrekt.
Als zulke grondbeginselen noemen en behandelen we:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

De Heilige Schrift Gods Woord ook voor het Staatkundig leven.
Gods absolute Souvereiniteit.
Gods Gemeene Gratie.
De Overheid Gods dienares. Gehoorzaamheid der onderdanen om
's Heeren roil.
De Overheid een wreekster tot straf.
Overheid en Kerk beide vrij op eigen gebied.

***
I. De Heilige Schrift Gods

Woord, ook voor het Staatkundig leven.

Ook op staatkundig terrein belijdt zij de eeuwige beginselen die
ons in Gods Woord geopenbaard zijn.
Art. Ma van het Program van Beginselen der A. R. Partij.

„Uw Woord is mij een lamp voor mijnen voet en een licht voor
mijn pad."
Wie op zijn gang door dit leven van heeler harte instemt met deze
betuiging van den Psalmdichter, geniet daarin een onschatbaar voorrecht.
Want de oogen zijn hem geopend voor de werkelijkheid van de wereld,
waarin hij verkeert. Hij geeft zich rekenschap van de droeve duisternis,
die door de zonde gekomen is over verstand en hart, over het geheele
bestaan van den naar Gods beeld geschapen mensch. En hij beseft de
gevaren, die hem van alien kant bedreigen. Hij gevoelt, dat zijn vijanden
zouden juichen, wanneer zij hem door list of geweld van het smalle pad
konden dringen. Hij is zich bewust, dat zonder een gids, die met een klaar
en zuiver schijnend licht hem voorgaat, hem een wisse ondergang wacht.
Welk een heerlijkheid dan, dat hij zijn oneffenen en gevaarlijken levensgang
niet alleen, en niet in het duister behoeft to gaan!
Een goddelijke Gids gaat als een onwankelbaar trouwe Leidsman voor
ons uit. En in Zijn hand is een licht. En dat licht laat Hij achter Zich
stralen, zoodat wij veilig in Zijn spoor kunnen wandelen, en aan alle
gevaren kunnen ontkomen.
Dat licht is Gods Woord, de Heilige Schrift. Op welken weg ook de
Heere ons roept. welk terrein we ook moeten betreden, overal wordt ons
de heldere glans van dat licht om niet geboden.
Zoo kan, wie door Gods genade het licht liever heeft dan de duisternis,
ook op het gebied van de staatkunde den eenig goeden en veiligen weg gaan.
Niet in dien zin, alsof de Bijbel zou zijn een aaneenrijging van woorden,
een aaneenschakeling van bepalingen, die, met volstrekte miskenning van
den samenhang, met voorbijzien van het geestelijk organisme der Schrift,
op het eerste gezicht geciteerd kunnen worden en dan voldoende schijnsel
geven.
Deze opvatting gaat voorbij aan het wezen van het van leven stralend
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Woord, dat in zijn onuitputtelijken rijkdom een antwoord biedt op vele
vragen, ook naar de grondbeginselen van de staatkunde; zoo maakt men
van de Schrift een ziellooze woordenreeks, een doode lettermassa.
En dan gaat to loor het goddelijk karakter dier Heilige Schrift, die is
de door des Heeren Geest onfeilbaar geinspireerde, en daardoor met
Goddelijk gezag bekleede, teboekstelling van de door God daartoe bestemde
openbaring, welke ons noodzakelijk is, om God recht te kennen en tot
Zijn eer te leven.
Die openbaring droeg een organisch karakter. Ze werd niet op eenmaal
gegeven, maar doorliep een geschiedenis van vele eeuwen, waarin elk deel
zijn door God bestemde plaats en taak verkreeg in het geheel. Die openbaring is in haar wezen bestemd voor heel de menschheid. En wat nu voor
alle eeuwen beteekenis had, werd niet overgegeven aan menschelijke willekeur en dwaling, maar ontving door geinspireerde opteekening een algemeen,
duurzaam en betrouwbaar karakter.
De Heilige Geest sprak en schreef door de dienstknechten Gods in Zijn
openbaringswerk. God Zelf is daardoor de eerste Auteur van geheel de
Heilige Schrift. Zij beantwoordt aan Zijn Goddelijk plan en vormt zelf
ook een organische eenheid.
Die eenheid moet daarom ook bij de verklaring van Gods Woord gehandhaafd worden.
De Heilige Schrift is dus Been samenstel van wetsbepalingen, maar de
onfeilbare opteekening van een machtige levensopenbaring, waarin de
ordinantien Gods, Zijn eeuwige en onveranderlijke beginselen, in het verband
van het geheel voorkomen en gezocht moeten worden.
Zoo zijn ons in den Bijbel gegeven de grondregels, de groote verhoudingen,
de beginselen, die het menschelijk leven onderling en in zijn verband tot
den Hoogheiligen God beheerschen, echter niet de kennis voor alle onderdeelen van het staatsgeheel.
De grondbeginselen, die het verstoorde, door de zonde ontredderde leven,
niet meer duidelijk kon openbaren, die heeft God ook voor het staatsleven
ons geschonken in Zijn Woord. En dat Woord geeft een onwrikbare
vastheid, omdat het niet steunt op het wankele menschenverstand, maar
rust in den eeuwigen God. Door Gods genade hebben wij in de Heilige
Schrift een Woord, waarvan het zeker is: De Heere heeft het gesproken.
Omdat de Heilige Schrift het Woord is van God, heeft zij ook goddelijk
gezag.

Het gezag van de Schrift is naar haar aard absoluut en beheerscht
geheel ons bestaan, al ons denken en handelen.
Er is niet alleen een historisch gezag en een gezag voor ons geloofs.
belijden, maar de Schrift heeft gezag voor heel ons leven.
Niets is er in dit leven, wat onttrokken kan worden aan het gezag van
God en Zijn Woord. Immers is de mensch Gods schepsel met al zijn
gaven en talenten, zijn krachten en vermogens. En opdat nu dit alles
zich zal ontplooien naar 's Heeren ordinantien, opdat wij ons zelf geheel
Hem zullen wijden, ontvangen wij het Woord Gods voor geheel ons leven.
Een godsdienst alleen voor de binnenkamer, is voor de Schrift „dwaasheid". God wil naar Zijn Woord gediend ook in het gezin, in de kerk, in de
school, in de kunst, in de wetenschap, in de maatschappij, in den staat.
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Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot leering, tot weder
legging, tot verbetering, tot onderwijzing, die in de rechtvaardigheid is;
opdat de mensch Gods volmaakt zij, tot alle goed werk ook in den
volmaaktelijk toegerust.
Staat
Als Gods Woord geeft de Schrift ons den Goddelijken maatstaf, waarnaar wij ons ook in het politieke leven hebben te gedragen.
Wij hebben in acht te nemen het historisch karakter der openbaring,
den tijd waarin, en de personen, aan wie God Zijn wil allereerst bekend
maakte. Maar niettemin wordt ons in de Schrift een helder licht ontstoken
over uitgangspunt, richting en doel van onzen staatkundigen arbeid.
Ook als Anti-Revolutionaire Partij willen wij voor den geopenbaarden
wil van God onvoorwaardelijk buigen en terneder werpen de overleggingen
en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God en alle gedachte
gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus.
Wij weten, dat dan strijd ons deel is. Want, zooals het geloof zich hecht
aan den Christus, het vleeschgeworden Woord, en aan het schriftgeworden
Woord, dat van Hem getuigt, zoo richt zich het ongeloof tegen die beide.
De Schrift veroordeelt de wereld en den geest, die in haar heerscht. En
het kan dan ook niet anders of die geest der wereld verheft zich met alle
macht, om dat Schriftgezag op elk gebied, ook voor het staatkundig leven,
te loochenen en afbreuk te doen.
Daarin komt uit de groote tegenstelling in de machtige beweging ook
van onzen tijd. Er is een overgeven van het menschelijk leven in zijn
arbeid en gemeenschap met alle schatten uit schepping en herschepping
aan den Heere, aan Zijn Christus en aan den Heiligen Geest. Maar er is
ook een streven naar emancipatie, naar bevrijding van den band aan den
Drieeenigen God; een ontkennen van den hemel en de hemelsche genade,
om enkel aan de aarde zich vast te grijpen; een opkomen voor zelfbeschikking, macht en kracht en levensrijkdom; een hartstochtelijke roep naar een
vrijheid, die in waarheid is gebondenheid aan de materie en slavendienst
van de verdorven menschelijke natuur.
De vorst der duisternis ontwikkelt door zijn volgelingen veel godonteerende kracht en brengt alom dood en verderf teweeg.
Hij is het, die een fellen en soms niets ontzienden haat wakker roept
tegen God en Zijn Dienst en Zijn Woord, ook tegen alien die zich de
belijdenis van Christus niet schamen.
Wie anders dan de vader der leugenen is het ook, die van het staatkundig terrein God en Zijn Woord wil verbannen, natuurlijk om zelf heer
en meester te zijn door middel van zijn instrumenten, menschen, die zich
in droeve zelfmisleiding geheel onafhankelijk wanen?
Tegen die machten van den booze is het, dat wij door den Koning det
eere, den God der waarheid, geroepen worden tot den strijd ook op politiek
gebied.
Ook daar wil Hij, de Almachtige God, Wien te dienen het leven is,
ons gebruiken in Zijn dienst en tot Zijn eer en ons sterken door Zijn Geest
en door Zijn Woord, ook door Zijn belofte in dat Woord van een toekomst
van eeuwige heerlijkheid.
Want de groote tegenstelling, die doorwerkt tot de geweldige wereldeenheid in het rijk van den anti-christ en tot de openbaring daarin der
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gemeenschap van het bedreigde, maar heilig zich handhavende yolk des
Heeren, die tegenstelling van het vrouwenzaad en het slangenzaad, zal
een einde nemen op den dag van 's Heeren toekomst, wanneer Hij, de
rechtvaardige Rechter, onze eeuwige Koning, verschijnen zal op de wolken
des hemels.
In het licht van dat glorieuse einde van die machtige tegenstelling hebben
wij den strijd der geesten ook op staatkundig gebied te bezien. Dan valt
weg alle slapheid en traagheid, alle zoeken van eigen grootheid en eer,
alle onderlinge verdeeldheid en twisting, dan gaat onze liefde en ijver
branden in zuiveren gloed van voile overgegevenheid, dan is de eere van
onzen Levensvorst het eenig groote doel van onze eensgezinde legerscharen,
dan mogen we, ook als antirevolutionaire partij, de vaandelen opsteken
in den Naam des Heeren, met heiiige bezieling, omdat uit Hem en door
Hem en tot Hem alle dingen zijn, ook die van het staatkundig leven.
Ook de Anti-Revolutionaire Partij wil het belijden: „Uw Woord is mij
een lamp voor mijnen voet en een licht voor mijn pad."
Daarmee spreekt zij uit haar afhankelijkheid van den Vader der Lichten,
bij Wien geen verandering is noch schaduw van omkeering.
In die belijdenis hoort ge een toon van innige genegenheid, van warme
liefde, die zich niet verblijdt in de ongerechtigheid, maar die zich verblijdt
in de waarheid, omdat die waarheid alleen ook het staatkundig leven kan
vrijmaken.
In die betuiging ligt een diepe dankbaarheid besloten voor het licht in
de duisternis, voor den weg, die gewezen wordt, voor de zegeningen Gods
daarin ook aan onze partij geschonken.
En tenslotte klinkt in die woorden door een rustig besef van veiligheid,
een krachtig vertrouwen op redding uit gevaren, een moedig verlangen
naar voortgang onder Gods leiding, een blijde zekerheid van overwinning
door het geloof in Gods kracht, Hem ter eer.
Wie bij Gods Woord leeft, kan onbezorgd de toekomst tegemoet gaan,
en het uitspreken: „De Heere is bij mij, wien zou ik vreezen?" Immers
wie van de Heilige Schrift belijdt en beleeft, dat zij is het levende Woord
van God, voor dien spreekt de levende God Zelf van nabij in Zijn Woord,
waarin Hij met Zijn bevelen ook Zijn beloften geeft.
En zooals wij God liefhebben, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad, zoo
gevoelen wij ons ook gedrongen Hem onze geloften te brengen, omdat Hij
ons eerst zulke heerlijke toezeggingen heeft gedaan en ons zulke rijke
gaven heeft geschonken.
Nadat de Psalmdichter het beleden heeft, dat Gods Woord voor hem
is een lamp voor zijn voet en een licht voor zijn pad, vervolgt hij:
heb gezworen en zal het bevestigen", d.i. ik heb mij voor Gods aangezicht
verbonden en zal dit door mijn daden toonen, „dat ik zal onderhouden de
rechten uwer gerechtigheid". Het licht, dat uit Gods Woord hem tegenstraalt, ontsteekt en onderhoudt in zijn hart een krachtig leven, waardoor
hij in weerwil van alle geweld en verzoeking van den Satan en alle goddeloozen, vasthoudt aan zijn God en getrouw bligt in de volbrenging van
Zijn geboden.
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Zoo zullen wij ook als Anti-Revolutionaire Partij, als wij ons steeds door
Gods Woord laten leiden, bewaard blijven vow. het kwade, en het goede
doen. Dan strijden we biddende tegen zonden van hoogmoed en zelfzucht,
van liefdeloosheid en ontrouw, van lauwheid en laksheid. Dan blijven onze
harten bereid tot den dienst des Heeren ook op politiek terrein. Dan
streven wij onder opzien tot den Heere, Die krachten Beef t, van Wien
ook wij onze sterkte hebben, naar de vermeerdering en verdieping van de
kennis der in Gods Woord ons gegeven grondbeginselen voor de Staatkunde, naar de doorwerking en toepassing dier beginselen in het leven
van ons yolk.
Zoo kernachtig getuigt de aanhef van artikel III van ons program van
beginselen, dat de Anti-Revolutionaire Partij „ook op staatkundig terrein
belijdt" „de eeuwige beginselen, die ons in Gods Woord geopenbaard zijn."
En de door God aan onze Partij in vroegeren en lateren tijd gegeven
leiders getuigden ieder op zijn wijze steeds hetzelfde.
Zoo schreef Groen van Prinsterer in 1847 in zijn Ongeloof en Revolutie:
„De Bijbel is het boek der boeken, ook en vooral in de anti-revolutionaire
boekerij. De nieuwere wijsheid, ook waar zij de openbaring niet onbewimpeld verwerpt, meent dat hooger uitspraak in den kring van het staatsrecht
niet te pas komt. Wij daarentegen (zonder daarin, gelijk sommigen gedaan
hebben, eene Encyclopaedie te zoeken) beweren dat de Heilige Schrift
de grondslagen van recht en zedelijkheid, van gezag en vrijheid, ook voor
Natien en Regeeringen aanwijst. De Bijbel is de onbedrieglijke toetssteen.
Onvoorwaardelijke onderwerping aan Gods Woord was steeds de waarborg van plichtmatige gehoorzaamheid en van plichtmatig verzet. Met de
uitspraken der openbaring kan Been leer van trotsche zelfvolmaking of
van schromelijke losbandigheid bestaan. „Er is geschreven!" Ziedaar de
bijl die elken wortel van revolutionair misgewas afsnijdt."
En 25 jaar later, op den 1 sten April 1872 ---, een nationalen feestdag .--schreef Dr. Kuyper in het eerstverschenen nummer van De Standaard een
hoofdartikel, waarvan het slot luidde:
„Make hij, in wiens vingeren ook de draden van ons volksleven liggen,
aan de kweeking van dien geest onzen vaderlandschen jubel dienstbaar,
en vergunt Hij ons de heilige eer, om den standaard van Zijn Woord weer
voor ons Christenvolk op te heffen, zij van Hem dan ons begin en sta
ook bij dezen arbeid onze hulpe in den Naam des Heeren, die ook onze
natie geschapen heeft en ons vaderland heeft gered."
En opnieuw na 25 jaar, in 1897, sprak Dr. Kuyper bij de feestviering
ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van De Standaard het nit, „dat
de Heilige Schrift niet alleen dient om rechtvaardigmaking te vinden door
het geloof, en om het licht op het pad naar de eeuwigheid op te vangen,
maar dat ditzelfde Woord van God ook aanwijst het fundament van alle
menschelijk leven, de heilige ordinantien, die heel het leven der menschen
in maatschappij en staat moeten beheerschen."
En weer 25 jaar daarna — 15 April 1922 --- in zijn rede: „Der Vaderen
Erfdeel" wees onze tegenwoordige leider als „Grondslag en bron voor
Staatsleven en Staatsleer" aan: „onvoorwaardelijke aanvaarding van de
autoriteit der Heilige Schrift" en dat „tegenover het gezag Van de menschelijke Rede".
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Gods absolute Souvereiniteit.
Noch in den volkswil, noch in de wet, maar alleen in God vindi
zij de bron van het souvereine gezag, en verwerpt mitsdien eenerzijds
het beginsel van volkssouvereiniteit;
Artikel IIa van het Program van Beginselen der A. R. Partij.

„In den beginne schiep God den hemel en de aarde." Deze in hun eenvoud
machtige aanvangswoorden der Heilige Schrift bepalen de verhouding van
den hemel en de aarde tot God. Zij zetten hun stempel op den geheelen
inhoud der Schrift, zij gelden voor alle tijden, voor alle schepselen, voor
alle leven in den hemel en op de aarde. Zij zijn ook van fundamenteele
beteekenis voor het staatkundig leven.
Geen woorden zijn er to denken rijker van inhoud, juister van keus,
meer alles in zich sluitend, scherper belijnd, en in hun wijze van uitdrukking
plechtiger en voller van majesteit, dan deze wondere woorden, waarmee
onze Bijbel begint. Elk woord van dit opschrift boven de ingangspoort
der openbaring bevat een gedachte, opgeweld uit de diepten des rijkdoms
beide der wijsheid en der kennis Gods.
De volle aanvaarding van dit eene vers doet reeds sterk staan tegen
allerlei vorm van ongeloof, zooals het ook op staatkundig terrein tot
uiting komt.
Tegen den Godloochenaar bevat het de belijdenis, dat er een God is,
en dat die God leeft.
Tegenover den Pantheist, dat er een begin was, waarin God schiep.
Tegenover den materialist, dat er niet alleen een aarde is, maar ook
een hemel, en zelfs die hemel eerst.
Tegenover den spiritualist, dat niet enkel die hemel, maar ook die aarde
Gods schepping is.
Het goddelijk openingswoord biedt vier grondonderscheidingen, die
geheel ons bestaan beheerschen. Daar is de grondonderscheiding tusschen
de eeuwigheid en den tijd. Dan die tusschen God en de wereld. Vervolgens
die tusschen het scheppend werk Gods en het werktuigelijk werk der
menschen. En tenslotte de grondonderscheiding tusschen den hemel en
de aarde.
Wie die vier grondonderscheidingen steeds in het oog houdt en tevens

opmerkt de eenheid, die alles in juiste evenredigheid saamverbindt, ziet
heerlijke harmonie in al het werk van God en rechte paden ontsluiten zich
voor zijn voet.
Tijd en eeuwigheid zijn onderscheiden, maar het is nit de eeuwigheid
Gods dat de tijd voortkwam, en het is in den oceaan van diezelfde
eeuwigheid, dat de stroom van den tijd eens weer terugvloeit.
God en de wereld zijn niet een. Tot in het diepst van haar wezen is de
wereld van God onderscheiden. En toch zijn God en wereld hierin saam
verbonden, dat de wereld Zijn werk is en dat Hij de wereld schiep.
Gods werk en 's menschen werk vallen in beginsel uiteen. God schept.
Geen mensch kan scheppen. Maar toch zijn Gods werk en 's menschen
werk weer daarin saam verbonden, dat Been mensch ooit anders werken
kan, dan met en nit de krachten dier natuur, die God voor ons besteld en
geschapen heeft en nog onderhoudt.
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En zoo ook staan hemel en aarde zeer stellig tegenover elkander en
dat wel met een tegenstelling, die door de zonde en den vloek oneindig
verscherpt is. Maar toch blijft het vast staan, dat God beide saam, dat
God beide als een geheel schiep.
En zoo blijft de hemel om de aarde roepen en kan er op aarde geen
vrede zijn, tenzij de aarde roept om dien hemel, die naar eisch van Gods
schepping bij haar behoort.
Beide zijn organisch zoo zeer vereenigd, dat er geen rust is voor alle
leven, dan wanneer de bede uit het slothoofdstuk der Schrift: „kora, Heere
Jezus" in vervulling is gegaan en Christus hemel en aarde weer voor
eeuwig saam zal verbinden.
Zoo leert ons reeds dit eerste woord der Heilige Schrift, dat we alle
tijdelijke dingen, ook van het staatkundig leven, hebben te bezien in het
licht van het begin en het einde, en van wat was vOOr het begin en wat
zal zijn na het einde, dat is in het licht der eeuwigheid.
De schepping van hemel en aarde is het begin van alle dingen.
En in Zijn goddelijk doelwit, de verheerlijking van Zijn Naam in en
door Zijn werk, besluit en bepaalt God in Zijn Raad het einde aller dingen.
En met dat einde bepaalt hij alle dingen in hun zijn en in hun worden,
alle schepsel, alle historie, alle tijden, alle wegen, alle middelen. De
zienlijke en de onzienlijke dingen, alle wezen en alle leven, alle kracht en
alle werking van den aanvang der wereld of tot haar einde, staan vOOr de
grondlegging der wereld in den Raad Gods vast. God bezit Zijn schepping
van eeuwigheid. Het scheppen van den hemel en de aarde is slechts openbaring van Gods Raad in den tijd. En in zijn onderhouding en regeering
aller schepselen, in de bedeeling aller tijden, gaat God voort te openbaren
Zijn eeuwig voornemen, de gedachte Zijns harten, de verborgenheid van
Zijn wil. Zijn welbehagen vOOr de tijden der eeuwen. En het einde is niet
de vernietiging, maar de voltooiing in alle eeuwigheid, de vervulling van
Zijn Raad. Daar zal zijn verheerlijking van de gansche schepping Gods in
den nieuwen hemel en op de nieuwe aarde, in het onbewegelijk koninkrijk,
waarin God alles en in alien zijn zal, en waarin Hem eeuwig de aanbidding
en de eere zal worden toegebracht.
Maar niet alleen in het eeuwig hemelleven, ook in het tijdelijk leven
der menschheid op aarde moet de Heere als God, en God als de Heere
gekend, erkend, geloofd, geliefd en gediend worden. God gaf aan alle
schepselen een van Hem in alles afhankelijk en door Hem bepaald leven.
Hij schiep ook den mensch, schonk hem leven, ziel en verstand en wil,
vrijheid, macht en verantwoordelijkheid; alleen door Zijn wil en kracht
bestaan de menschen in hun zijn en wezen, in hun vermogen en in hun
werken, en als Zijn bezitting zijn zij volkomen in Zijn hand. Onze Schepper
is onze God, Wiens eigendom in alles tot in eeuwigheid te zijn, Wien te
aanbidden en te verfieerlijken, Wien te kennen en te dienen op alle terrein
des levens, de grootste rijkdom is voor den mensch, dien Hij naar Zijn
beeld in Zijn wereld schiep.
God heeft als Schepper in den volsten zin des woords het bezit van den
hemel en de aarde en van alle schepselen. Hij beschikt over hen volkomen
en in volstrekte onafhankelijkheid. Hij heeft recht van besluit en heer•
schappij. Dit is Gods absolute souvereiniteit over en in Zijn Schepping.
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Souverein in absoluten zin toch is zulk een gezag, dat geen gezag boven
zich kent; dat steeds beveelt en nooit gehoorzaamt; dat geen beperking,
ook niet door mededinging gedoogt; dat een is voor alles en alien ten
alien tijde.
Zal er van absolute Souvereiniteit over het geschapene en alle leven
sprake wezen, dan moet er zijn:
1. geheel eigen sc.hepping,
2. volledig bezit;
3. vrijmachtige wetgeving.
En in God is dit alles volkomen.
Zoo wordt ons reeds in het eerste woord der Heilige Schrift de absolute
souvereiniteit van God duidelijk geteekend.
En door geheel de Schrift vindt deze gedachte telkens kiare bevestiging.
Slechts een uitspraak brengen we bier in herinnering. Toen de om zijn
hoogmoed diep vernederde Nebukadnezar weer zijn verstand terug ontving,
hief hij allereerst zijn oogen op ten hemel en, zoo spreekt hij: „ik loofde
den Allerhoogste en ik prees en verheerlijkte den Eeuwiglevende, omdat
Zijne heerschappij is een eeuwige heerschappij en Zijn koninkrijk is van
geslacht tot geslacht. En al de inwoners der aarde zijn als niet geacht,
en Hij doet naar Zijnen wil met het heir des hemels en de inwoners der
aarde, en er is niemand die Zijne hand afslaan of tot Hem zeggen
Wat doet Gij?"

***

Miskenning van de absolute souvereiniteit Gods was de wortelzonde in
het Paradijs en is steeds het eigenlijke kenmerk der zonde gebleven. Twijfel
en opstand, die de zinnelijke spraak der ziel, onder inwerldng van den booze,
doet opkomen tegen het bindende Woord en gebod des Heeren. De
mensch wil zich verhef fen en keurt en kiest tusschen het schepsel, dat
tot zijn zinnen spreekt, en God, die spreekt door Zijn Woord, en hij gaat
zijn eigen weg in overtreding van Gods bevel. Hij wil als God, niet onder
God zijn.
Daarin ligt ook het wezen van de Revolutie, die in elken vorm iets
openbaart van wat in 2 Thess. 2 : 4 van den Anti-Christ geschreven staat
„Die zich tegenstelt en verheft boven al wat God genaamd of als God
geeerd wordt, alzoo dat hij in den tempel Gods als een God zal zitten,
zichzelven vertoonende dat hij God is". De Revolutie is de geest van
verwerping van elk gezag, in de Fransche Revolutie voor 't eerst als een
heerschend beginsel in de wereldgeschiedenis openbaar geworden.
De Revolutie is in haar diepsten grond de wereld-historische religiekrijg;
de strijd tegen den levenden God.
Wie Gods Woord heeft als de lamp voor zijn voet en het licht voor
zijn pad, die onderwerpt zich in geloof en gehoorzaamheid aan de absolute
souvereiniteit Gods ook voor het staatkundig leven. Maar wie de Rede voor
onfeilbaren maatstaf houdt, wie „een schemerend lampje of een gloeiende
helletoorts" bewondert, „alsof het hemellicht ware" (Groen) , voor dien
is de werkelijkheid van Gods absolute souvereiniteit leugen en de leugen
van 's menschen volstrekte zelfbeschikking werkelijkheid.
Zien wij bij wijze van voorbeeld naar Rousseau, den vader der moderne
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revolutionaire gedachte, op wien alle geesteskinderen der Fransche Revolutie zich gaarne beroepen.
Hij stelt de vraag: Hoe kan in de plaats van willekeurig geweld, slat
onophoudelijk zich voordoet, een innerlijk gerechtvaardigde toestand van
recht geplaatst worden?
En dan is het antwoord niet: Door erkenning van Gods absolute
souvereiniteit en onderwerping aan Zijn geopenbaarden wil.
Maar dan wordt de gedachte van het geordend samenleven in den zin
van een maatschappelijk verdrag als oplossing gegeven:
Ieder van ons brengt in de gemeenschap zijn persoon en al zijn kracht
onder de opperste leiding van den algemeenen wil en wij, als lichaam, ontvangen elk lid als ondeelbaar stuk van het geheel, dat absoluut souverein is.
De mensch, zoo redeneert Rousseau verder, werd vrij geboren en is
toch overal in boeien.
En dan vraagt hij: Hoe heeft die verandering plaats gehad? En het
antwoord is: Ik weet het niet. Hier hooren wij, in het verwerpen van 't geen
Gods Woord ons meedeelt van den val in zonde, de taal van het ongeloof,
en daaruit vloeit de revolutie voort. Immers als Rousseau gevraagd heeft:
Wat kan die verandering wettigen? en vrijmoedig heeft beweerd: „Ik
geloof dit vraagstuk te kunnen oplossen" geeft hij de volgende revolutionaire
wijsheid ten beste:
Den algemeenen wil, die het welzijn van alle menschen tot richtsnoer
neemt, te gehoorzamen, is het eenig onvoorwaardelijke gebod voor het
menschelijk handelen. Om dien algemeenen wil in een bepaald geval vast
te stellen moet aan alle individuen naar hun meening gevraagd worden. Zij
moeten allen gelijk aandeel in de macht hebben. Iedere wet, die het yolk
niet in eigen persoon goedgekeurd heeft, is nietig.
Dit zijn de grondgedachten van de leer der volkssouvereiniteit, die lijnrecht indruischt tegen Gods opperhoogheid ook voor het staatkundig leven,
en die de werkelijkheid van de zonde miskent door uit te gaan van de
natuurlijke goedheid van den mensch. Met zeer verschillende nuanceeringen
in theorie en praktijk is deze leer tot op heden van grooten invloed geweest.
Vooral opmerkelijk is, dat anarchie en tyrannie beide zich op deze leer
met succes hebben beroepen.
Niet alleen de leer der volkssouvereiniteit echter, alle souvereiniteitsleer,
die den Schepper niet ten voile erkent als den Koning der koningen, en
den Heer der heeren, als den alleen machtigen God, is als revolutionair
te veroordeelen.
Als staatsrechtelijke systemen de vorsten tot goden of halfgoden verhieven, als de regeerders in de uitoefeninq van hun gezag zich aan niemand
verantwoordelijk achtten en zich onbeperkt alleenbeerscher waanden, of
als de Goddelijke Souvereiniteit wel erkend, maar hetzij in de leer, hetzij
in het leven niet in haar absoluutheid werd gehandhaafd, kwam de booze
geest der Revolutie evenzeer naar boven.
Die geest openbaarde zich ook in de leer der staatssouvereiniteit zooals
die in de vorige eeuw is opgekomen. In die leer is de staat het met
oorspronkelijke heerschersmacht toegeruste eenheidsverband van menschen
in een bepaalden kring. De heerschersmacht bestaat daarin, dat de staat
onbeperkte bevoegdheid heeft zijn wil aan andere willen op te leggen, en
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zonder aan iets of iemand gebonden te zijn lien wil tegenover andere
willen kan door zetten. Iedere macht, ieder gezag in de maatschappij wordt
van den staat afgeleid. De staat is de bron van alle autoriteit en alle recht.
Zoo wordt God, de wezenlijke bron van alle macht en kracht en heerschappij, terzijde gesteld en zij het dan niet de mensch, dan toch een
menschelijke macht, ten troon verheven.
Niet anders is het in de nog jongere leer der rechtssouvereiniteit. Daar
wordt aan het in een bepaalden tijd in een staat generic'. recht een plaats
der eere ingeruimd, omdat dit recht voortvloeit uit het rechtsbewustzijn
der menschen, dat de bron heet van alle recht.
Gaan we het stelsel na van den hoogleeraar Krabbe, den grootmeester
van deze veelverspreide leer der rechtssouvereiniteit, dan zien we, dat
naar zijn meening in enkele gevallen de rechtsregels onmiddellijk aan het
rechtsbewustzijn ontspringen. Maar in de meeste gevallen moet in zijn
stelsel deze eigenaardige „bron" nog al kunstmatig bewerkt worden.
De eindeloos verschillende inhoud toch der individueele rechtsbewustzijnen wordt op de volgende wijze omgesmeed in algemeen geldende regels:
Er moet in een gemeenschap eenheid van optreden naar buiten zijn, zal
het doel dier gemeenschap bereikt worden.
Bij gelijkheid in kwaliteit van het rechtsbewustzijn der individuen moet
daarom de kwantiteit beslissen.
De meerderheid maakt dus haar normen tot alien bindende gemeenschapsregels.
De wetgeving komt in dezen gedachtengang als volgt tot stand:
De kiezers spreken zich uit over den inhoud van rechtsnormen, vervat
m enkele programpunten, zij spreken zich uit over den maatstal, waarnaar
de rechtswaarde zal worden bepaald, in de toekenning van normgevende
macht aan het rechtsbewustzijn van bepaalde personen. Daar tusschen
deze personen, afgevaardigden naar de volksvertegenwoordiging, onderling
geen kwalitatief verschil bestaat, geldt wat de helft plus e'en zegt, als
recht. Zakelijke grenzen bestaan er voor dit recht niet, ervaring en tactiek
molten praktisch sommige dingen van regeling uitsluiten, maar principieel
valt niets, ook geen moreele of religieuze aangelegenheid, buiten dit
normeeringsrecht.
Tegen Krabbe kan als bezwaar ingebracht worden, dat hij, door den
rechtsgrond voor de onderwerping aan de helft plus een niet in het rechtsbewustzijn, maar in de erkenning van de zelfstandige waarde van het doel
der gemeenschap te zien, zijn heele theorie van het rechtsbewustzijn als
eenige rechtsbron prijs geeft.
En wat blijft er van het rechtsbewustzijn des yolks over, als men het
voor het wettelijk recht doet opgaan in een verleenen van normgevende
hoedanigheden aan de factoren der wetgevende macht?
Levert de geschiedenis niet voorbeelden te over van meer of minder
verlichte despoten, die in soortgelijken zin steunden op het rechtsbewustzijn
van het yolk?
Waarop rust de stelling van kwalitatieve gelijkheid van Kroon, Eerste
en Tweede Kamer. of van de leden der Tweede Kamer?
Waarom moet juist de helft plus een heerschen en niet een versterkte
meerderheid?
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En is er niet zooiets als een recht der minderheden?
In deze leer is, zooals uit onze korte samenvatting bleek, geen terrein
heilig voor het wilsbesluit der meerderheid. Geen eigen gebied is er meer
voor moraal en religie, dan voorzoover de meerderheid uit taktiek zichzelf
grenzen stelt.
Geheel dit stelsel wordt beheerscht door het valsche uitgangspunt.
Al onze kritiek concentreert zich dan ook hier weer in dit eene hoofdbezwaar: de bron van alle recht wordt gezocht niet in God, maar in den
mensch.
Zoo is het in verschillende stelsels steeds de mensch, die God naar de
kroon steekt, Zijn absolute Souvereiniteit verwerpt, en, in bedriegelijken
waan van eigen grootheid in kennen en kunnen, in heerschen en handelen,
geen rekening houdt met de alles doordringende kracht van satan en zonde.
De meest consequente verwerping van de absolute souvereiniteit van den
levenden God, Die Zich in Zijn Woord geopenbaard heeft, vinden we
thans wel bij de Bolsjewisten in Rusland. Bekend is, hoe op een plaat in
een hunner bladen een roode arbeider werd voorgesteld, die langs een
ladder naar den hemel was geklommen en daar een voorhamer ophief
tegen God. De gruwelijke verachting, zelfs van de gedachte van het bestaan
van een Almachtig God, die spreekt uit deze voorstelling in het blad met
den schrikkelijken naam „de Goddelooze", is kenmerkend voor geheel het
Bolsjewisine en Communisme.
Liet ook niet Lenin, de belichaming van het satanische Bolsjewisme
boven de oude Iberische kapel bij het Kremlin te Moskou het woord van
Marx aanbrengen: „Godsdienst is de opium voor het yolk"?
De demonische finuur van Lenin is voor de communisten hier te lande,
naar hun eigen woord „een soort Messias van het roode evangelie." Terwiil
het leidende orgaan van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij ten
onzent bij den dood van Lenin schreef, „dat het socialisme het oogmerk
van heel zijn politiek was, dat hij in het diepste wezen der zaak tot het
wereld-socialisme behoorde," dat eenmaal zijn naam bij alle socialisten zou
„geeerd worden als een der grootsten."
Treffend bewijs van de nauwe verwantschap der meer radicale revolutionaire groepen, ook bij alle schijnbaar verschil!
Wie, als deze groepen, de absolute Souvereiniteit van den levenden God
verwerpt, verliest daarmee niet de behoefte aan vereering en autoriteit ook
voor de politieke werkzaamheid. Maar de vervulling wordt dan gezocht in
den eeredienst van een mensch, of van den Staat, vooral van een ideaalStaat der toekomst.
In Rusland is de vereering van Lenin geworden tot een nieuwe religie.
Hoe door socialisten het geloof in God door het geloof in de menschheid
en in den socialistischen heilsstaat wordt vervangen, is in dit Gedenkboek
met levendige kleuren geteekend in het artikel van Ds. van Grieken.
Ook het Italiaansche fascisme, dat in het scheppen van orde veelszins
het tenenbeeld is van het Bolsjewisme, maar daarmee in de tyrannieke
onderdrukking van volksrechten en -vrijheden een merkwaardige overeenkomst vertoont, gaat uit van een Staatsvergoding, die lijnrecht indruischt
tegen de erkenning van de absolute Souvereiniteit van den eenigen waarachtigen God.
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Hoe ver bij rasechte fascisten de eeredienst van den Staat gaat, bleek
onlangs zeer duidelijk uit een artikel in een bekend fascistisch blad.
Typeerend zijn deze uitingen:
„Het fascisme in zijn zuiversten vorm is identiek met den wil tot wereldheerschappij. De imperialistische wereldbeschouwing is absoluut onvereenigbaar met eenigen vorm van het christendom." „Er bestaat geen werkelijk
wereldrijk," „wanneer het imperium niet als iets heiligs in de vrees inboezemende personen van heerschers en koningen wordt aangevoeld. Dit
was de heidensche staatsopvatting. Het christelijk geloof is met haar in
strijd." „Onze God kan slechts de aristocratische God der Romeinen zijn,
de God der patriciers, tot wien men staande bidt en met opgeheven hoofd
en dien men draagt aan het hoofd der zegevierende legioenen niet de
schutspatroon der vertwijfelden en bedroefden, dien men aanbidt aan den
voet van het kruis, in de algeheele oplossing van de eigene ziel. Ons ideaal
kan niet de God mensch zijn," „maar de overwinnende mensch God." „Niet
voorzienigheid, niet „genade", niet voorbeschikking,
ijdele toevlucht
voor zwakke zielen
maar de wet van vrije wezens, die zichzelf begin
en einde zijn. Tegenover de behoefte aan „lief de", gelukzaligheid, vrede
en troost, moet geplaatst worden de heroieke verachting van dit alles.
Uitblusschen den christelijken zin der zonde; uitblusschen het „booze
geweten"; elken last op zich nemen, zijn ziel versterken. Niet meer „waders"
of „broeders"; ieder een post, een strijdpost, een waarde, een bijzondere
kracht; sterkere en zwakkere krachten, de eene naast de andere of de eenc
tegen de andere, loyaal en koud in de discipline van den in het binnenste
ontvlamden, uiterlijk starren en als staal geslepen geest. Kiare verhoudingen,
orde, kosmos, hierarchie Onze traditie is de middellandsche en niet de
uit het exotische Palestina geimporteerde semietische. En daar het heidensche
Rome de laatste drager van zulk een traditie was, eischen wij voor ons
op het zuivere Romeinendom en aarzelen wij niet ons heidenen te noemen
en naar de wedergeboorte van het bewustzijn van een heidensch imperialisme
te streven."
Tegenover alle richtingen, die op welke wijze dan ook, in den mensch
het uitgangspunt van het gezag stellen, plaatst de Anti-revolutionaire Partij
in haar program van beginselen dit veelzeggend woord:
„Noch in den volkswil, noch in de wet, maar alleen in God vindt zij de
bron van het souvereine gezag, en verwerpt mitsdien het beginsel van
volkssouvereiniteit".
ZOO sprekend, trad de A. R. Partij in het voetspoor van Groen vans
Prinsterer, die in zijn Ongeloof en Revolutie schreef:
„Gelijk in de waarheid, die uit God is, alle waarheid steun vindt, zoo
bezit men den algemeenen grondslag van rechten en plichten in de souvereiniteit Gods. Wanneer deze vervalt; wanneer zij verloochend, of, wat
nagenoeg op hetzelfde neerkomt, omdat haar Rijk niet van deze wereld
is, in den Hemel wordt gebannen, waar blijft dan de oorsprong van het
gezag, van het recht, van elke heilige en plichtmatige betrekking in den
staat, in de maatschappij, in den huiselijken kring".
„Gewoonte, sleur, misbruik, onrecht, verdrukking. Er is tusschen de
menschen, ondanks alle maatschappelijke verscheidenheden, geen wezenlijk
verschil. Neem God weg, en de stelling wordt onbetwistbaar: de menschen
-

-
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zijn in revolutionairen zin vrij en gelijk. Staat en maatschappij vallen uiteen;
er is een beginsel van ontbinding, dat niet ophoudt eer de verdeeling op
geisoleerde menschen afstuit, op eenlingen, op ondeelbaren, op individu' s,
een revolutieterm, waarin haar alverwoestend karakter naief uitgedrukt is.
Wat zou men in vroeger dagen van een woordenboek gedacht hebben,
waarin de mensch, geschapen naar den beelde Gods, bij voorkeur met den
naam van eenling of enkeling aangeduid, met den titel van ondeelige vereerd
werd. En echter de benaming is juist. De staat lost zich op in ondeelbaarheden, in atomen, waaruit daarna de Staat, gelijk de wereld naar het
bekende stelsel van Epicurus, uit toevallige ontmoeting „ex concursu fortuito
atomorum" verrijst''.
In zijn Handboek der geschiedenis van het V aderland schetst Groeni
de gevolgen van de ontkenning van de beteekenis der zonde voor het staatsleven in deze woorden:
„Is er geen zonde, dan ligt de oorzaak van het kwaad, niet in den mensch,
die goed is, maar in den regeeringsvorm, in het gemis van volksregeering,
in het bederf der samenleving door priesterbedrog en dwingelandij".
Het Revolutiebeginsel
onder conservatieve, liberale, radicale, socialistische, communistische benaming
wordt door Groen in zijn satanisch
karakter geteekend in deze woorden:
„De haat tegen het evangelie is het kenmerk van de revolutie, haar
anti-christelijk karakter, geenszins wanneer zij tot buitensporigheid overslaat, dat is, haar eigen spoor verlaat; integendeel, wanneer zij gebleven
in haar spoor, het doel van haar voortgaande ontwikkeling bereikt. Dit
merk is aan de omwenteling eigen; zij kan er zich niet van ontdoen. Het is
vereenzelvigd met haar beginsel, omdat het tot de uitdrukking en afspiegeling
van haar wezen behoort. Het is het teeken van haar oorsprong, het
merkteeken der hel".
„De revolutiebegrippen zijn de toepassing van het ongeloof op het staatsrecht. Er is, tusschen het Evangelie en deze praktikale ongodisterij, een
strijd op leven en dood, waarbij het denkbeeld van toenadering ongerijmd
wordt".
„De Revolutieleer is de religie van het ongeloof, tot al wat op geloof
berust in neqatieve betrekkinq. In de alqemeenheid ook eener valsche
wijsbegeerte". „Het beginsel dezer wijsbegeerte was de souvereiniteit der
Rede en de uitkomst godverzaking en materialisme".
Op het verband tusschen Revolutiebeginsel en Staatssouvereiniteit wijst
Groen in deze woorden: .,Is de cesaristische staat slechts historisch verschijnsel en regeeringsvorm, de revolutionaire staat daarentegen de incarnatie
eener ongeloofsleer, die op staatsvergoding als dogma uitloopt".
Hoe de anti-revolutionaire richting voor den levenden God tegen den
satan partij kiest, geeft Gwen aldus aan:
„Het kenmerk der christelijk-historische en dientengevolge anti-revolutionaire rigting ligt in den aard en in de taktiek dergenen tegen wien het
anti gerigt is".
„De anti-revolutionaire rigting dagteekent van het verloren Paradijs. Haar
eenzelvigheid en oorsprong ligt, door alle tijden heen, in het geloof aan de
toezegging Gods, tegenover de satanische voorspiegeling: Gij zult als
God zijn".
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Hoe Dr. Kuyper steeds de absolute souvereiniteit Gods op den voorgrond
stelde, hoe hij tegen yolks- en staatssouvereiniteit te velde trok, is in dit
Gedenkboek in het artikel van Mr. Heemskerk met sprekende voorbeelden
aangetoond.
Daarom zij er Her slechts op gewezen, hoe Dr. Kuyper reeds in de Heraut
van 9 Juni 1871 schreef:
„Of in den mensch of in God moet het uitgangspunt liggen. Geen derde
mogelijkheid is denkbaar".
In zijn „Gemeene Gratie" merkte Dr. Kuyper op, dat de Sociaal-democratie haar grondfout „met alle partijen, die uit de beginselen der Fransche
Revolutie leven, gemeen" beef t; „alle deze partijen toch rekenen even
weinig als zij met de autoriteit van God, als souverein Gebieder, 66k over
ons land en yolk".
En onze tegenwoordige partijleider sprak het 13 April 1922 uit in zijn
Deputatenrede: „Voortgaand verzet tegen dat kernbeginsel der Revolutie:
de souvereiniteit van den mensch, met zijn twee polen van ongebonden
vrijheid en dwang, blijft onze roeping. Een verzet, dat niet alleen in negatie
kracht moet zoeken, maar dat den Calvinistischen grondslag voor staatsrecht en staatkunde naar voren brengt". En dan wordt als een der A. R.
hoofdbeginselen genoemd: „onvoorwaardelijke erkenning van Gods souvereiniteit".
En verder luidt het: „De antithese in ons volksleven is en blijft een
ernstige, een bijna tragische realiteit; het zou de zuiverheid van het politieke
leven geenszins ten goede komen deze realiteit weg te doezelen. Tegenover
de souvereiniteit van den mensch blijven wij stellen de volstrekte souvereiniteit Gods".
„In den beginne schiep God hemel en aarde". Dit Schriftwoord was en
is en zal steeds zijn het levensbeginsel van de Anti-Revolutionaire Partij.

***
In.

Gods Gemeene Gratie.

God schiep een wereld tot Zijn eer en in die wereld maakte Hij den
naar Zijn beeld in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid geschapen mensch
tot middelpunt, zoodat de gesteldheid van 's menschen hart over het lot
der wereld zou beslissen.
Toen de mensch, door den Satan verleid, in zonde viel, nam hij den
dood in zich op, werd een prooi des doods, zoodat hij, ook maar een
oogenblik aan zichzelf overgelaten, terstond tengevolge van zijn verdorven
natuur naar ziel en lichaam in den eeuwigen dood zou wegzinken.
En de vloek des doods, die door 's menschen val over de natuur kwam,
zou, zonder God's tusschenkomst, ook tot haar vernietiging geleid hebben.
Het was Satan's doel om het verderf in den mensch en in de wereld tot
de uiterste verschrikking te doen doorwerken, en zoo aan den oppersten
Kunstenaar de eer van het groote kunstwerk te ontrooven.
Maar de Almachtige God verijdelde dit snoode plan.
Voordat de zonde, de dood en de vloek 's menschen ziel en lichaam en
evenzoo zijn wereld ten voile kon verderven, trad een genadige werking
Schrift en Historic
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van God tusschenbeide; om die zonde, dien dood en dien vloek ten deele
te stuiten.
Deze genade Gods, die zich niet tot enkele personen bepaalde, maar zich
op het menschelijk geslacht als zoodanig richtte, draagt den naam van
Gemeene Gratie.

Tweeerlei tempering kwam er van de energie der zonde; door de eene
wordt een breidel aangelegd in de geestenwereld, opdat de demonen niet
al te zeer zouden woeden; door de andere wordt in den mensch de te
sterke ontkieming van de inwonende zonde tegengehouden.
Een soortgelijke dubbele tempering is er ook van de gevolgen der zonde
in den vloek, dat is in de algemeene ellende na den val.
Ons bestaan blijft altijd tweezijdig: geestelijk en lichamelijk, in een
onzienlijke en in een zichtbare wereld. Deze twee zijden van ons menschelijk leven staan steeds met elkaar in organisch verband. En nu stuit God
in Zijn Gemeene Gratie de ellende zoowel in ons inwendig, als in ons
uitwendig leven, 't zij rechtstreeks of middellijk.
De tempering der zonde maakt een leven in burgerlijke goedheid mogelijk;
de tempering der ellende verhindert den ondergang van de menschelijke
samenleving.
Zoodra Gods Gemeene Gratie het hi deliik menschelijk leven, zij het
ontzonken aan den vroegeren staat der rechtheid, van een algeheel verderf
had gered, kwam de Heere met Zijn Particuliere Genade, die in het hart
van Zijn uitverkorenen door wedergeboorte eeuwig leven indroeg. En in
de moederbelofte werd het groote Godsplan ontvouwd van den held Gods,
Dien Satan wel de verzenen, maar Die den Satan den kop zal vermorzelen.
De Gemeene Gratie nam een vasten vorm aan in het verbond, dat God
met Noach sloot en in Noach met het geheele menschelijk geslacht, ja met
de geheele schepping. De wateren zullen niet meer als in den zondvloed
de aarde verdelgen, maar in den band van Gods scheppingsordinantien zal
de aarde blijven bestaan tot aan de wederkomst des Heeren.
Zoo stuit de Gemeene Gratie de voile doorwerking van het verderf, om
een menschelijk leven en samenleven op aarde mogelijk te maken. Maar zij
brengt ook dat menschelijk leven en samenleven tot steeds rijker en voller
ortplooiing.
Tusschen tweeerlei werking der Gemeene Gratie moet dus ook hier
onderscheideil. worden.
Er is een constante werking der Gemeene Gratie, waardoor de vernielende macht van de zonde in het hart en van den vloek in de natuur wordt
gestuit, en het menschelijk leven door God wordt instandgehouden, en dat
buiten den mensch om.
Maar er is ook een progressieve werking der Gemeene Gratie, waardoor
het menschelijk leven en het wereldleven een steeds voortgaande ontwikkeling toont, en waarin de mensch zelf als instrument en medewerker Gods
optreedt.
Wat de Particuliere Genade betreft, deze heeft God in den afgezonderden
kring van Israel voorbereid en in beginsel vervuld. Maar sinds den Pinksterdag is het verworven hell, bestemd voor alle geloovigen en in hen voor
het gansche menschelijk geslacht, tot de wereld uitgegaan en is de hoof dstroom van het menschelijk leven onder den invloed van dat Neil gebracht.
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LIit alle volkeren brengt Christus Zijn uitverkorenen toe en ten dienste
dier uitverkorenen en tot Zijn eigen verheerlijking eischt Hij geheel het
leven, ook dat der Gemeene Gratie, voor Zich op. Dat leven der Gemeene
Gratie openbaart zich in de historie der volken op velerlei wijze. Er werkt
Gemeene Gratie in het innerlijke leven, overal waar burgerlijke gerechtigheid, huiselijke zin, natuurlijke lief de, scherping der publieke conscientie,
rechtschapenheid, trouw onder menschen en zekere algemeene godsdienstigheid gevonden wordt. Er werkt Gemeene Gratie in het uiterlijke van
het menschelijk leven in voeding en opvoeding, in kleeding en woning, in
licht en warmte. in landbouw, handel en nijverheid, in scheepvaart en
industrie, in al wat het leven glans bijzet, het op hooger peil brengt en
veredelt. Er is een openbaring van Gods Gemeene Gratie, als de macht
van den mensch over de natuur toeneemt, als de stoutste uitvindingen
ongedachte mogelijkheden van gemeenschap tot werkelijkheid maken, te
land en te water, in de lucht en onder den zeespiegel, als er krachtsontwikkeling is in werken des vredes, en heldenmoed in den krijg, als de
wetenschappen de kennis verrijken, ook van de middelen om leed en ellende
te verminderen, als de kunst bloeit, als de geriefelijkheden en de geneugten
zich vermenigvuldigen. als orde en wet heerschen, als van het algemeene
levensbeeld steeds meer bekoring uitgaat.
De verschillende bestanddeelen der Gemeene Gratie gaan volstrekt niet
altoos samen op en neer. In de verstandelijke ontwikkeling van een yolk
b.v. kan de Gemeene Gratie nog zeer krachtig werken, terwijl ze zich op
zedelijk gebied reeds bijna geheel uit dat yolk heeft teruggetrokken. Ook
is de Gemeene Gratie niet bij alle volken even Groot.
Waar de Particuliere Genade haar intrek heeft genornen, richt ze alleen
in haar centrum haar eigen werk uit. Maar verder gaat er ook invloed ten
goede uit van het Christendom op den breeden volkskring, een invloed,
die niet ter zaligheid leidt, maar invloeit in het werk der Gemeene Gratie.
Van de belijders van den Christus gaat een roepstem uit tot de yolksconscientie. Door het voorbeeld van hun huiselijk en maatschappelijk leven
kunnen zij invloed ten goede uitoefenen. Op publiek terrein kunnen zij met
het meerder licht, dat zij ontvingen, anderen voorlichten en de geheel eenige
waarde van de christelijke beginselen in woord en daad bepleiten.
Door dezen moreelen invloed van de Particuliere Genade wordt het
werk der Gemeene Gratie in de samenleving krachtig bevorderd en het
yolk door burgerlijke gerechtigheid verhoogd.
En daardoor kan weer de Overheid in staat gesteld of gedwongen
worden, om den repel van dat hoogere leven in wetgeving en bestuur te
bevestigen, te handhaven en te versterken.
In Heidensche en Mahomedaansche landen werkt ook de Gemeene
Gratie, maar ze doet in hoogeren graad haar werking gevoelen, als ze
gesteund wordt door den invloed van de gemeente van Christus. Zoo doet
het licht, uitstralende van de Particuliere Genade, dienst als middel der
Gemeene Gratie en zoo vertoont ook buiten de kerk als instituut het yolksleven iets van den adel van het Christendom.
De Christelijke natien toonden een rijke ontwikkeling van zieleleven
nit de wedergeboorte, verbonden met een rijke ontwikkeling uit het leven
der Gemeene Gratie.
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Een voorbeeld biedt het opgewekte leven des geloofs in den eersten
bloeitijd van het Calvinisme en de prestaties op het gebied van wetenschap
en kunst, van handel en bedrijf, die daarmee gepaard gingen.
De geheel eenige beteekenis der Particuliere Genade wordt ook op 't
duidelijkst openbaar in de wijze, waarop het ongeloof de gaven der Gemeene
Gratie aan Naar bestemming zoekt te onttrekken.
Onder de Christelijke natien is de Christus der Schriften voor steeds
meerderen een rots der ergernis inplaats van een rots der behoudenis
geworden. En nu ging men ook de werking der Gemeene Gratie in he
innerlijk leven tegenstaan. En de rijke ontwikkeling van het uiterlijke leven
der Gemeene Gratie werd al meer misbruikt als een macht der zonde
tegen God.
Hoe meer de afval van den levenden God toenam, des te meer openbaarde zich het streven om finaal te breken met alle nawerking van het
Christendom ook op het terrein der Gemeene Gratie. In 1789 is met de
Fransche revolutie deze anti-christelijke actie voor het eerst over een
breede linie principieel en publiek voor het voetlicht getreden. En sindsdien
is deze Gode vijandige tijdgeest steeds driester opgetreden, om de werking
der Gemeene Gratie in het uiterlijke leven, die verstand en zinnen streelt,
in den dienst van de zonde. en dus van den Satan. te stellen, en om de
werking der Gemeene Gratie in het menschelijk hart, in de menschelijke
verhoudingen en in de publieke usantien te smoren.
De wetenschap wordt steeds meer gebruikt om de Christelijke geloofswaarheden te ondermijnen en zoo mogelijk weg te vagen, de kunst is et
steeds meer op uit om de zinnen te prikkelen en de van God vervloekte
onkuischheid te bevorderen, schouwburgen, bioscopen en danszalen zijn
kweekplaatsen van ongerechtigheid, het doodelijk gif van onzedelijke lectuur
in groveren of meer verfijnden vorm maakt steeds meer slachtoffers, de
heiligheid van het huwelijk wordt met voeten getreden, de burgerlijke
vrijheden worden steeds meer aangewend om tot verzet tegen de van God
gestelde machten aan te sporen.
Dit satanisch misbruik van de gaven van Gods Gemeene Gratie zal naar
de Heilige Schrift in het laatste der dagen verpersoonlijkt worden in den
mensch der zonde, den noon des verderf s. Maar dan zal God komen om
dezen Anti-Christ te verdoen door den Geest Zijns monds. De Christus zal
op de wolken verschijnen. Het oordeel zal ingaan. Door vuur zal de aarde
versmelten. Al wat het levensbeginsel van Christus mist, zal overgaan van
een aardsch in een helsch bestaan, omdat God Zijn Gemeene Gratie geheel
terugtrekt.
Maar nit den wereldbrand zal heerlijk de nieuwe aarde te voorschijn
treden, die onder den nieuwen hemel tot Gods eer eeuwig bloeien zal, en
waarop al Gods gezaligden in hun verheerlijkt lichaam eindeloos den lof
des Heeren zingen zullen. Beide, de Particuliere Genade en de Gemeene
Gratie, zullen, als genadebedeelingen ter behoudenis en ter redding, daar
vanzelf een einde nemen. Zij zullen ineenvloeien en opgaan in de openbaring
van de heerlijkheid der vrijheid der kinderen Gods. Wat in de oorspronkelijke schepping nog slechts in kiem besloten lag, door de zonde dreigde te
verstikken, door Gods genade aan het verderf werd ontrukt, zal daar in
Iuisterrijke volkomenheid schitteren.
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Alle vrucht der genade, zoo der Gemeene Gratie als der Particuliere
Genade, zal in de verheerlijking van het oorspronkelijk scheppingsplan zijn
opgenomen; en Christus zal dan tevens het Koninkrijk weer aan God den
Vader overgeven, opdat Hij, nadat het groote werk van verlossing zal
voleind zijn, in Zijn geredde, herstelde en tot de hoogste heerlijkheid
vernieuwde schepping, zal triomfeeren. Dan zal de aarde vol zijn van de
heerlijkheid des Heeren. Tegenover Satan zal God Zijn victorie doen uitkomen in het gansche heelal. En het voile licht zal dan opgaan over de
veelvuldige wijsheid Gods, Die Zijn Gemeene Gratie en Zijn Particuliere
Genade in wondere harmonie deed samenwerken, om Zijn werk langs twee
verschillende wegen naar het schoonste einddoel te voeren.
***
Ilit onze korte schets van haar ontwikkelingsgang blijkt, dat de Gemeene
Gratie in nauw verband staat tot de Particuliere Genade. Telkens weer
toont ons de Heilige Schrift, dat beide niet los naast elkander staan, maar
saam een geheel vormen in het raadsplan ter behoudenis van wat God
schiep.
Beide genadestroomen vloeien of van eenzelfden berg van Gods heiligheid.
Christus is „de eerstgeborene aller creatuur; want door Hem zijn alle
dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn." „En Hij is
vOcir alle dingen en alle dingen bestaan tezamen door Hem." (Coloss.
1 : 16,17) . Hier wordt uitgesproken, dat Christus de wortel is der schepping. En dus ook der Gemeene Gratie, want dank zij de Gemeene Gratie,
is niet alles in het niet verzonken en bestaan alle dingen door Hem.
Maar nu volgt hierop onmiddellijk, dat „Hij is het Hoofd des lichaams,
namelijk der gemeente, Hij, die het begin is, de eerstgeborene uit de
dooden." Christus is dus niet alleen de wortel van schepping en Gemeene
Gratie, naar ook de wortel van het Herscheppingsleven of van de Particuliere Genade. Hij is eerstgeborene aller creatuur en eerstgeborene uit
de dooden.
Reeds krachtens haar oorsprong staan Gemeene Gratie en Particuliere
Genade dus in zeer innig verband, en dit verband ligt in Christus.
Buiten de Particuliere Genade zou ook de Gemeene Gratie geen doel
hebben gehad.
De vruchten der Gemeene Gratie worden door God dienstbaar gemaakt
aan het werk der Particuliere Genade. Niet in dien zin, als zou de Gemeene
Gratie alleen bedoelen zeker terrein van geordend menschelijk leven open
te houden, waar de formatie van plaatselijke kerken mogelijk zou zijn of
de wereld te doen voortbestaan, totdat de laatste der uitverkorenen is
toegebracht. Maar in den zin van Paulus' woord: „hetzij de wereld, hetzij
leven, hetzij dood, hetzij tegenwoordige, hetzij toekomende dingen, zij zijn
alle uwe; dock gij zijt van Christus en Christus is Gods" (1 Cor. 3 : 22, 23).
Alles, ook wat vrucht is van de Gemeene Gratie, behoort aan de gemeente
des Heeren krachtens het in Gods Raadsbesluit rustend organisch verband
tusschen het menschelijk geslacht en de uitverkorenen, tusschen lichaam
en ziel, tusschen ons en den Christus Gods.
De gemeente wordt echter eerst in het voile bezit gesteld, als het vol-
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maakte zal zijn gekomen. Dan zal zij alles maaien, ook wat de wereld heeft
gezaaid, maar alleen om met en door dit alles God te verheerlijken.
Zonder de Particuliere Genade zouden we ook het wezen en de werking
der Gemeene Gratie niet kunnen verstaan. De Particuliere Genade toch
omvat al laetgeen van Gods zijde bijzonder geschiedt om zijn Raad ter
behoudenis van zondaren te verwezenlijken. Daartoe behoort dus alle wedergeboorte, alle geestelijke verlichting, alle bijzondere leidingen, wonderen
en teekenen, geheel de inspiratie en het ontstaan en bestaan der Heilige
Schrift. En nu is het juist de Heilige Schrift, die ons, zooals we reeds
zagen en verder nog zullen zien, het intreden der Gemeene Gratie teekent,
over haar gang door de historie een helder licht werpt, haar van de
Particuliere Genade onderscheiden terrein aanwijst en ons in grondtrekken
Gods wil voor het optreden op dat terrein openbaart.
Is zoo de Gemeene Gratie zonder de Particuliere Genade niet denkbaar.
omgekeerd zou zonder de Gemeene Gratie het Goddelijk voornemen der
Particuliere Genade niet voor uitvoering vatbaar zijn geweest.
Hoe geestelijk de Particuliere Genade in haar kern en uitgangspunt is,
ze treedt altoos op in de zichtbare realiteit (b.v. in de wonderen der Schrift,
in de geboorte en het leven der uitverkorenen, in den dienst der barmhartigheid bij leniging van stoffelijken en lichamelijken nood) , ze doordringt
het zichtbare. Ze gebruikt het als instrument, ze is zonder de wereld der
uitwendige verschijnselen onbekwaam om haar taak te verrichten. En daar
nu deze wereld der uitwendige verschijnselen zonder de intreding der
Gemeene Gratie er niet meer zou geweest zijn, of in een chaos zou ontaard
zijn, is het duidelijk, dat de Particuliere Genade de Gemeene Gratie Been
oogenblik missen kan, dat Gods genade in Christus bij alles de vrucht
der Gemeene Gratie onderstelt.
Zoo mengen zich in het historisch leven der menschheid beide stroomen
van genade ten deele dooreen. Ze spoeden zich niet voorwaarts door twee
beddingen, die geheel afgezonderd naast elkaar liggen, maar op allerlei
wijze is er tusschen den eenen en den anderen stroom verband aanwijsbaar.
Het is eenzelfde ik. dat burger van het vaderland en dat lid van Christus'
kerk is. Er is dus reeds terstond aanraking van de sfeer der Particuliere
Genade en de sfeer der Gemeene Gratie in de personen der belijders. En
dan verder in het huisgezin en de familie, in het maatschappelijk leven,
in het leven van den Staat en van de volkerengemeenschap. Dit contact
is niet alleen uitwendig, maar ook innerlijk, soms zoo sterk, dat het is,
alsof beide sferen zich vereenigen.
Llit dit nauwe verband zijn vele der moeilijke problemen ontstaan, die
de eeuwen door, de Christelijke wereld verdeeld hebben. Groote verwarring
in theorie en praktijk is voortgekomen uit het niet of niet genoegzaam
onderscheiden van de sfeer der Particuliere Genade en die der Gemeene
Gratie. De taak der Overheid, de verhouding van Staat en Kerk, ze worden
eerst goed verstaan door een juiste bepaling van het wezen van de
Gemeene Gratie en van de Particuliere Genade en van de verhouding,
waarin zij tot elkander staan.
Hebben we in de voorgaande bladzijden getracht in hoofdzaak aan de
hand van Dr. Kuyper's geschriften een algemeen beeld van beide genadewerkingen Gods te geven, bij de bizondere onderwerpen, die verder be-
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handeld zullen worden, zal en het verband en het onderscheid tusschen
Particuliere Genade en Gemeene Gratie voortdurend in het oog gevat
worden.
En steeds zal de grondgedachte zijn, dat ieder, die buigt voor de Heilige
Schrift en Gods absolute Souvereiniteit in den volsten zin des woords
belijdt, op aarde met den rijkdom, dien de Particuliere Genade hem biedt,
het leven der Gemeene Gratie voor zijn deel heeft te doordringen en te
verheffen.
Hier vinde nog plaats een kort overzicht van de overeenkomst en het
verschil tusschen Particuliere Genade en Gemeene Gratie.
Er is overeenkomst in:
oorsprong: God en Zijn Christus en Zijn Raad.
duur: tot aan de wederkomst des Heeren.
einddoel: verdediging van de eere Gods tegenover Satan.
Er is verschil in:
voortverp: de Particuliere Genade gaat alleen uit tot de uitverkorenen;
de Gemeene Gratie gaat uit tot geloovigen en niet- geloovigen;
haar vrucht is aan alien „gemeen".
inhoud:
de Particuliere Genade heeft tot inhoud Gods werk tot vertossing van Zijn gemeente,
de Gemeene Gratie heeft tot inhoud Gods niet ter zaligheid
strekkend werk tot tempering van machten der ontbinding, tot
bewaring van een spoor van het Paradijsleven, tot ontwikkeling van sluimerende krachten en dat alles
a. in de natuur
b. in den mensch o.a. in een algemeen Gods- en zedelijkheidsbewustzijn, in de conscientie, in gaven van wetenschap, in den zin voor regeering en bestuur;
c. in de gemeenschap: in heel haar historie, o.a. in de
instelling en bevestiging van de ordening der maatschappil
door overheid en recht.
4.

IV. De Overheid Gods dienares. Gehoorzaamheid der onderdanen om
's Heeren wil.
De overheid, zoo leert ze, is als dienaresse Gods gehouden tot
verheerlijking van Gods naam
Zij belijdt dat de overheid regeert bij de gratie Gods en hieraan
haar regeermacht ontleenende
Van den Souverein wil zij, dat door een onafhankelijke rechtspraak, die onder ieders bereik valle en in verband sta met het
zedelijk rechtsbesef der natie, volgens wetten, die op de eeuwige
rechtsbeginselen rusten, ten 1 0 . beslissing uitga voor alle geschillen
van partiien, zoowel van burgerrechtelijken • als van administratieven aard, ten 2 0 . vonnis kome tegen een iegelijk, die, zich vergrijpt aan de gemeene orde der dingen
Art. IV, V, XIII van het Program van Beginselen der A. R. Partij.

Tot op Noach waren drie factoren werkzaam geweest om de menschen
van den aardbodem te doen verdwijnen: roofdier, moord en zondvloed.
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Tegen die drie factoren treedt God op ter bescherming van het zoo geslonken menschelijk geslacht.
Na den Zondvloed toch richtte God een verbond op met Noach en met
„alle levende ziel van alle vleesch," „dat niet meer alle vleesch door de
wateren des vloeds zal worden uitgeroeid; en dat er geen vloed meer zijn
zal, om de aarde te verderven."
Tegen de roofdieren, die het menschelijk geslacht zouden kunnen uitroeien, beschermde God den mensch door Zijn ordinantie:
„Ik zal uw bloed, het bloed uwer zielen eischen; van de hand van alle
gedierte zal Ik het eischen."
Tegen moord trad God op met Zijn gebod:
„Wie des menschen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mensch
vergoten worden."
Reeds Luther zag in dit woord van Gen. 9 : 6 de officieele instelling
van de Overheid en de bron van het aardsche recht: „Hier, in Gen. 9 : 6,
ligt de bron, waaruit alle burgerlijk recht en heel het volkenrecht gevloeid
is; want waar God hier aan den mensch de macht verleent om te beschikken
over het leven en den dood van den medemensch, sluit dit natuurlijk ook
het mindere in en alzoo de macht om ook in zake van bezit en anderszins
te beslissen."
En in het begin der 17e eeuw schreef Rivet, een der bekendste Gereformeerde hoogleeraren in de Theologie te Leiden, van dit gebod:
„Hetgeen hier voor ons ligt, is een verordening of instelling Gods door
Zijn eigen woord afgekondigd, volgens welke ordinantie het onze plicht
is, dat een ieder, die als privaat persoon het schandelijk stuk bestaan heeft,
om het bloed van een mensch te vergieten, door een mensch, die daartoe
wettelijk aangesteld is, d.i. door de Overheid, ter dood worde gebracht".
Calvijn had zich in eenzelfden geest geuit en steeds is deze opvatting
door zijn volgelingen tegenover bestrijders van allerlei richting verdedigd.
Als toch aan den mensch het recht wordt verleend en de plicht wordt
opgelegd, om den moordenaar aan den lijve te straffen, dan kan hier niet
bedoeld zijn: aan een ieder, die wil. Want dan zou met een willekeurige
bloedwraak, in plaats van een verbod van moord een zekere moord-vrijheid
afgekondigd zijn. Neen, de mensch, die hier wordt geroepen om het bloed
van den moordenaar in Gods Naam en op Zijn last te vergieten, is een
bijzondere vertegenwoordiger Gods. Hier is een bijzondere dienst van God
verordend, die onder menschen ingesteld en bevestigd moet worden voor
menschen en tegen menschen en daarom over menschen.
Als menschen hebben we van nature over niets heerschappij, Tenzij rrnri
zeggenschap verleent, heeft de mensch over niets te zeggen, niet over plant
of dier, veel minder over zijn medemensch.
De absoluut souvereine God, Hij alleen, kan den mensch over anderen
zetten en zoo ook kan God alleen, Die aller leven schiep, aan den door
Hem met gezag bekleeden mensch het recht geven om over anderer leven
te beschikken.
Het gaat hier dus over den oorsprong, en tegelijk over den grond van
het Overheidsgezag, waarvan Dr. Kuyper schreef:
,,Vast ligt dat gezag dan alleen, zoo het rust in de gratie Gods. De grond
onder alle gezag, dat uit den vrijen wil des menschen opkomt, kruit als
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het oeverzand en alleen zoo onder dat gezag zich breed en onwrikbaar
de onwederstandelijke wil van het Eeuwige wezen uitbreidt, bezit het
overheidsgezag een fundament, waarop te bouwen valt, en waarboven
men veilig woont."
Het overheidsgezag bij de gratie Gods houdt niet in, dat God aan zeker
persoon of college, aan een huis of dynastie de bevoegdheid heeft gegeven
over een yolk en een land vrijelijk te beschikken. Evenmin ziet het „regeeren
bij de gratie Gods" op een theocratie. Theocratisch wordt een yolk alleen
dan geregeerd, als God zelf, zonder tusschenkomst van menschen, aan
een yolk de wet geeft, zooals Hij eens aan Israel deed.
Neen, gratie moet ook bier genomen worden in den zin van gemeenc
gratie van de genadige tusschenkomst van God, waardoor Hij in den chaos
der zondige wereld orde schiep en de verwoesting der zonde stuitte, waardoor Hij ook het overheidsgezag als zoodanig heeft ingesteld, en verder in
Zijn voorzienig bestuur telkens aanwijst wie op een bepaalde plaats het
overheidsgezag zal uitoefenen. Zoo is te verstaan het woord des Heeren:
„Door Mij regeeren de Koningen" en ook het woord van Jezus tot Pilatus:
„Gij zoudt geene macht hebben tegen Mij, indien het u niet van boven
gegeven ware."
In zijn brief aan de Romeinen behandelt de apostel Paulus eenigszins
breeder de rechten en plichten van overheid en onderdaan. (Rom. 13 : 1 ,--7).
Een geestelijken, niet een vleeschelijken strijd moesten de Christenen van
Rome met de heidensche Romeinsche wereldmacht aanbinden.
Zij mochten zich niet aan de wereld onttrekken, om de menschelijke
gemeenschap als het gebied des duivels prijs te geven en aan de gestelde
machten in het menschenleven erkenning en eerbiediging te weigeren. Wel
was de menschenwereld in haar gemeenschap verdorven door afgoderij en
door ongerechtigheid, die in het keizerschap van Nero haar toppunt bereikte, maar de menschelijke gemeenschap en de daarin gestelde macht zelf
waren van God.
Zoo leerde en vermaande de apostel in zijn schrijven naar het Rome uit
de dagen van Nero:
„alle ziel zij den machten over haar gesteld onderworpen, want er is
geen macht dan van God, en de machten, die er zijn, die zijn van God
geordineerd; alzoo, dat wie zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods
wederstaat; en wie ze wederstaan, zullen over zichzelf een oordeel halen."
Na den zondeval heeft God, zooals we zagen, de overheidsmacht ingesteld en verordend; niet als overmacht van den sterkste, maar als draagster van goddelijk gezag, waardoor de menschen aan den wil en het bevel
van menschen onderworpen zijn, ook van zwakkere, zoo deze maar in de
van God geordineerde macht staan.
Het eerst is door God heerschappij aan een mensch over een mensch
ingcsteld, toen God na den val tot de vrouw sprak: „Tot uwen man zal
uwe begeerte zijn, en hij zal over u heerschappij hebben."
Het ouderlijk gezag komt ongemerkt en vanzelf uit de natuur van de
wederzijdsche verhouding tusschen ouders en kinderen op.
Een tijdlang kon de huiselijke inrichting door het patriarchale gezag zich
ook uitstrekken tot het verband van geslachten, familien en stammen.
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Maar bij uitbreiding van de menschheid in getal, die verspreiding over
steeds grooter gebied met zich brengt, is dit patriarchale gezag niet meer
in staat de samenleving voldoende te beheerschen.
Dan ontstaat er behoefte aan een overheidsgezag, dat niet meer uit den
huiselijken kring opkomt en een mechanisch karakter draagt, omdat het
hoofd dan niet meer organisch met zijn onderdanen in verwantschap staat.
In de Schrift wordt ons niet meegedeeld, dat zulk een gezag reeds voor
den zondvloed als een van God verleende heerschappij gold.
Maar na den zondvloed wordt, zooals we hiervoor zagen, in het toekennen van het recht over leven en dood het overheidsgezag bevestigd,
voor alle tijden, voor al Noachs nakomelingen, tot aan de wederkomst des
Heeren.
Ook al komt het overheidsgezag op uit de nooden van het natuurlijk
menschenleven, en ook al worden de gezagsdragers door de menschen
zelf krachtens nadere „menschelijke ordening" (1 Petr. 2 : 13) gekozen
of aangewezen, toch blijven de machten, die er zijn, van God en van God
geordineerd.
Daarom is elk mensch schuldig deze machten te erkennen, te eerbiedigen
en te gehoorzamen, en de geloovigen hebben daarin een voorbeeld te geven.
En wie zich onrechtmatig tegen de macht verzet, die wederstaat Gods
ordinantie en over hem komt naar recht het oordeel door de straf der
overheid en door Gods eigen hand.
„Want de oversten zijn niet tot eene vreeze den goeden werken, maar
den kwaden. Wilt gij nu de Macht niet vreezen, doe het goede en gij zult
lof van haar hebben;
Want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet,
zoo vreest; want zij draagt het zwaard niet tevergeefs; want zij is Gods
dienares, een wreekster tot straf dengene, die kwaad doet.
Daarom is het noodig onderworpen te zijn, niet alleen om der straffe,
maar ook om des gewetens wil;
Want daarom betaalt gij ook schattingen." (Rom. 13 : 1-7).
Paulus spreekt hier van kwade werken en van kwaad doen in het algemeen. Hij heeft dus niet alleen het oog op doodslag of moord, maar evenzeer op alles, wat strafwaardig is, wat onder het strafrecht der overheid
valt. Ja, blijkens zijn heenwijzing naar het recht der overheid om belasting
te heffen, en den plicht der onderdanen tot betaling, denkt hij bier aan het
geheel van een rechtsordening, zooals die ,--, in zeer bijzonderen vorm —
in Israel bestond en zooals die in zijn tijd mede den roem van Rome
iiitynnnletp.
God alleen stelt het ware, zuivere en voile recht, dat zonder zondeval
op aarde naar waarde zou zijn erkend en toegepast. Nu echter de kennis
van dit ware recht te loor ging, is het een werk van Gods gemeene gratie,
dat Hij onder de menschen, zij het, door 's menschen schuld, als een
gebrekkige afschaduwing van Zijn recht, nog een rechtsordening doet
voortbestaan.
Tot een vreeze den kwaden werken, den menschen ten goede, ontvangt
de overheid met het zwaard tegen den doodslag de roeping, het recht en
den plicht tot wetgeving en rechtsbedeelinq voor het menschelijk gemeenschapsleven.
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Bij het licht van Gods Woord en geleerd door de Historie heeft de overheid met een open oog voor de werkelijkheid van den bestaanden toestand,
de „eeuwige rec.htsbeginselen" tot gelding te brengen in de verschillende
deelen van het recht.
Zoo heeft zij in het burgerlijk recht regelingen te treffen inzake huwelijk,
verhouding van ouders en kinderen, bezit en eigendom, arbeidscontract enz.
In het staatsrecht heeft zij de juiste verhouding of te bakenen tusschen
haar gezag en de vrijheden des yolks.
In het administratief recht rust op haar een taak o.m. ten opzichte van
Zondagswet, sociale wetgeving, drankwet.
In het strafrecht heeft zij te zorgen, dat gevonnist worde „een iegelijk,
die zich vergrijpt aan de algemeene orde der dingen," ook inzake „de
publieke eerbaarheid op den weg en in publieke plaatsen" en de „verlei
ding van minderjarigen tot onzedelijke daden" (zie art. XIV van het Beginselprogram. der A. R. Partij) .
In het volkenrecht heeft zij vooral de goede harmonie te zoeken tusschen
de door God gewilde eenheid en verscheidenheid onder de volkeren, die
vreedzame samenwerking met behoud van zelfstandigheid medebrengt.
Met het „rechtsbesef der natie" moet worden gerekend, ook met het
rechtsbesef, dat door toenemenden afval van God en Zijn Woord en door
het tegengaan van Gods Gemeene Gratie in het innerlijk leven niet meer
zoo krachtiq is. God eischt van de overheid, dat zij tot stuiting van de
zonde en ellende die maatregelen zal nemen, die geacht kunnen worden
onder 's Heeren zegen in den bestaanden toestand het meest doeltreffend
te zijn.
Dr. Kuyper heeft dit genoemd „een schakel in het geheel van het antirevolutionaire stelsel. waarop niet genoeg kan worden gelet."
En inderdaad, wie belijdt, dat de overheid is ingesteld om der zonde wil,
wie de zonde niet ziet als een bijkomend jets, maar als een hoofdfactor
in het persoonlijk en gemeenschapsleven, wie verstaat, dat een zeer groot
deel van de werkzaamheid der overheid bestaat in bestrijding van de zonde
en haar gevolgen, die begrijpt ook, dat de overheid moet rekenen met den
graad van de zondige gezindheid der bevolking, met de mate van de zondige
uitingen der samenleving.
Maar de overheid moet dit doen in een rechtsorde, nooit bij wijze van
vrijbrief aan den zondigen mensal om zijn hartstochten bot te vieren.
„LI ten goede." De overheid ontvangt haar roeping en haar recht niet,
om het leven te knechten, maar om Gods recht, en daarmee het menschelijk
levens- en gemeenschapsrecht. berustend op de schepping van den mensch
naar Gods beeld, en de menschelijke vrijheid te handhaven. Daarom is het
publieke oordeel over de overheidshandelingen en de instelling van een
volksvertegenwoordiging, die de overheid controleert en met haar samenwerkt, met de Goddelijke ordinantie voor de overheid niet in strijd, maar
veeleer daarmee in overeenstemming. De overheid is er om het goede,
niet om het te maken, maar om het te erkennen, te handhaven, te bevorderen,
te eeren, het onder haar schild te beveiligen. Indien zij zoo haar roeping
vervult eert zij op haar eigen terrein God en Zijn Christus, en eerbiedigt
zij de rechten en vrijheden des yolks.
De overheid heeft. juist krachtens haar taak als Gods dienares in dienst
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van Gods Gemeene Gratie, zich of te houden en terug te treden, als he
vrije menschelijke leven in een bepaalde sfeer geen inbreuk maakt op
anderer recht.
Zij heeft daarom niet alleen de vrijheid der Kerk te eerbiedigen, maw
ook het maatschappelijke gemeenschapsleven in gezin en school, in wetenschap en kunst, in handel en arbeid, voor zoover het menschelijk levens- en
gemeenschapsrecht naar goddelijke ordinantien niet bedreigd wordt.
De ordeningen des Heeren zijn een grens voor de macht der overheid
en daarom ook voor haar erkenning. Indien een hooge overheid het leven
en het levensrecht van een yolk zoekt te vernietigen, in plaats van het te
beschutten, dan ligt in het leven van het yolk zelf het recht en de roeping,
om onder biddend opzien tot God, geleid door lagere overheidspersonen,
met erkenning van het gezag, den gezagsdrager te vervangen.
Zijn de noodzakelijke voorwaarden niet aanwezig, dan is actief verzet
tegen de overheid ongeoorloofd. Zooals Christus zich boog onder de macht,
die aan Rome's stadhouder over Hem van boven gegeven was, zoo heeft
ook Paulus, zoo hebben in Rome ook de geloovigen tot in den dood gebukt
onder de van God gestelde macht, Coen die macht, zij het in groote zonde
tegen God, over hen het doodvonnis velde.
Men moet Gode meer gehoorzaam zijn dan den menschen. Maar juist
in gehoorzaamheid aan God moet ieder geloovige persoonlijk om der
conscientie wil, aan het door God verordineerde overheidsgezag zich onderwerpen en gehoorzamen, tenzij opvolging van de bevelen der overheid in
strijd zou zijn met een stellig gebod Gods.
Zijn algemeene vermaningen aangaande de verhouding van overheid en
onderdaan, die onder de onfeilbare leiding van den Heiligen Geest zijn
neergeschriwen en door Gods zeer bijzondere voorzienigheid voor alle
tijden zijn bestemd en bewaard, besluit Paulus met deze woorden:
,.want zij" — de overheden „zijn dienaars van God, in dit zelve
gestadig bezig zijnde. Zoo geeft dan aan een iegelijk, wat gij schuldig zijt:
schatting., wien gij de schatting; tol, wien gij den tol; vreeze, wien gij de
vreeze; eere, wien .gij de eere schuldig zijt."
En in den eersten brief van den apostel Petrus (1 Petr. 2 : 13 ) komt
Gods Woord tot ons met eenzelfde vermaning: „Zijt dan alle menschelijke
ordeningen onderdanig, om des Heeren wil."
De overheden zijn „dienaars van God." Daarin ligt tweeerlei.
1 °. Dat zij als dienaars van God door hun onderdanen moeten worden
geeerbiedigd.
2°. Dat zij als dienaars van God gebonden zijn aan het heilig recht
van God en gestadig bezig hebben te zijn om met dit recht als richtsnoer
het aardsche recht op te bouwen en te handhaven.
Daarvan schreef Dr. Kuyper in een van de eerste nummers van De
Standaard (9 April 1872):
„Ja, het Recht is uit God, van Gods genade. De menschelijke wetten
moeten de uitdrukkinq zijn van Gods wil, die, onvergankelijk en onveranderlijk als God zelf, daarom de Eeuwige Wet heet. Al wie geschapen
is, worst en onderdanen, zij aan die wet onderworpen, wil hij namelijk
vrij zijn. De gehoorzaamheid aan het goddelijk recht verheft den mensch,
omdat hij inderdaad slechts aan God gehoorzaamt. De vorm waarin dit
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recht zijne uitdrukking vindt, wisselt met den loop der tijden, volgens
historische ontwikkeling; zijn wezen blijft alle eeuwen door onveranderlijk.
Alle wet, met die eeuwige wet in strijd, schendt de natuurlijke rechten van
den mensch. De strijd, dien de antirevolutionairen voeren tegen het losmaken van de eeuwige rechtsbanden, is dus een strijd voor de vrijheid en
de belangen van de geheele menschheid, hetzij minderheid of meerderheid,
hetzij machtigen of geringen zonder onderscheid van godsdienstige of
staatkundige gezindheid. Geen strijd is het van personen, maar van beginselen, behoud en eerbiediging van het eeuwige beginsel, cement en orde
van Staten en maatschappijen, tegenover de wettelijke dictatuur of anarchic
der revolutie. Dat dan opwake, wiens hart met ons voor dat eeuwige Recht
kiopt, om met de wapenen, die de grondwet ons aanbiedt, onze rechten
te verdedigen, vereenigd als we zijn om de vlekkelooze plooien van den
standaard des Goddelijken rechts."

***
V. De Overheid een wreekster tot straf.
. . . . dat voltrekking van straf aan den gevonniste volge, niet
slechts om de maatschappij te beschermen of den overtreder te
beteren, maar allereerst tot herstel van de geschonden gerechtigheid. Desnoods door de doodstraf, waartoe het recht in beginsel
aan de overheid toekomt.
Art. XIII (laatste gedeelte) van het Program van Beginselen
der A. R. Partij.

De Gemeene Gratie, die terstond na den zondeval intrad en voortduurt
tot den jongsten dag, heeft als einddoel de eere Gods.
De Gemeene Gratie, zooals zij in het Noachitisch verbond en in Gods
ordinantie en gebod na den zondvloed een vasteren vorm verkreeg, heeft
als naaste doel de bescherming van het menschelijk geslacht.
Dat het naaste doel ondergeschikt is aan het einddoel, dat het dus in het
behoud van het menschelijk leven gaat om de eere Gods, wordt ons terstond
duidelijk, wanneer we er op letten, dat God onmiddellijk op Zijn gebod:
„Wie des menschen bloed vergiet, zijn bloed zal door den mensch vergoten worden," laat volgen:
„want God heeft den mensch naar Zijn beeld geschapen."

De schepping van den mensch naar het beeld van God is oorzaak, dat
God, Die alles geschapen heeft tot Zijn eer, Zijn Gemeene Gratie in het
algemeen tot den mensch doet uitgaan en in het bijzonder aan de overheid
het recht geeft en den plicht oplegt, om den moordenaar met den dood
te straf fen. Wie den mensch van het leven berooft, randt niet alleen Gods
ordinantie, maar God zelf in Zijn beelddrager aan.
Zoo treffend schreef Dr. Kuyper:
„op God en op Zijn majesteit komt het hier dus aan. Niet gelijk velen
het voorstellen op de bescherming van het menschenleven, teneinde moord
te voorkomen. Dat is wel het gevolg ervan, het is ook wel het doel, waarom
God deze ordinantie instelt, maar het is niet de grond, waaruit deze
ordinantie opkomt. Die grond ligt eeniglijk in Gods souvereiniteit. De
menschen zijn menschen. Ze behooren Hem toe. Hij heeft er over te
gebieden. En overmits Hij in die menschen iets van Zijn eigen goddelijke
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eer heeft gelegd, daarom wordt door een moord altoos de eere Gods aangerand. Dat nu mag niet. Daartegen gaat Zijn ordinantie in. En juist op
dien grond alleen kan voor den moordenaar de doodstraf verordend
worden."
Bevat Gen. 9 : 6 alzoo de doodstraf voor moord als een algemeene
ordinantie Gods aan de overheid gericht, dan is het duidelijk, dat ook in
de eenige nationale wetgeving, die van God zelf uitging, de doodstraf is
opgenomen. In Exodus 21 : 12 staat: „Wie iemand slaat, dat hij sterft, die
zal zekerlijk gedood worden." Evenzoo luidt het in Leviticus 24 : 17: „En
als iemand eenige ziel des menschen zal verslagen hebben, hij zal zekerlijk
gedood worden."
En het Nieuwe Testament komt de ordinantie van de doodstraf slechts
bevestigen. De uitspraak van Romeinen 13 „want zij (de overheid) draagt
het zwaard niet tevergeefs" is voor geen tweeerlei uitlegging vatbaar.
Zoo heeft God de doodstraf voor den moordenaar verordend als een
vergelding voor de aanranding van Zijn Majesteit en gerechtigheid. En als
God beveelt, heeft ook de overheid, ja zij als dienaresse Gods in bijzonderen
zin allereerst, te gehoorzamen.
Als verder in Rom. 13 de overheid genoemd wordt „Gods dienares, eene
wreekster tot straf dengene, die kwaad doet", dan ligt daarin opgesloten,
dat de overheid niet alleen in geval van moord, maar bij alle publieke
daden van ongerechtigheid, als vertegenwoordigster van Gods vergeldende
gerechtigheid in Gods Naam en in Zijn dienst heeft op te treden en straf
heeft op te leggen. Die gerechtelijke straf veronderstelt schuld van ongerechtigheid. Als Paulus in Rom. 13 schrijft: „doe het goede, en gij zult
lof van haar — de overheid .--- hebben", dan bedoelt hij daarmee, dat de
overheid in dengene, die het goede doet, geen schuld vindt en daarom
geen straf mag opleggen. En als hij schrijft: „indien gij kwaad doet, zoo
vreest," dan gaat hij uit van de gedachte, dat de kwaaddoener schuldig
is en daarom de straf der overheid te duchten heeft.
Wie onvoorwaardelijk zich buigt voor het gezag der Heilige Schrift
omdat zij is het Woord des Heeren, kan niet anders dan handhaven de
werkelijkheid van de schuld, en den eisch van de straf door de wrekende
overheid.
Met den steeds toenemenden afval van God en Zijn Woord gaat echter
ook gepaard een steeds openlijker strijd tegen het wezen van schuld en straf.
Van schuld wil men niet meer weten. De oorzaak van wat men noemt
een anti-sociale handeling wordt gezocht in factoren, die de schuld als
zoodanig uitsluiten. We denken aan de crimineel-anthropologische school,
welker stichter Lombroso leerde, dat het misdrijf uit 's menschen organisms
voortkomt, in onmiddellijk verband met zijn aangeboren natuurlijken aanleg.
De misdadiger onderscheidt zich door bijzondere organische kenteekenen
van andere menschen. Men kan spreken van een bijzonder misdadigerstype, dat in zekere omstandigheden noodzakelijk tot misdrijf voert. De
zegevierende zekerheid, in het misdadigers-type een definitieve oplossing
van het crimineele vraagstuk verkregen te hebben, ging zoo ver, dat door
een lofredenaar op het in 1885 te Rome gehouden anthropologisch congres
aan een, die niet luide genoeg meejubelde in het koor der verheugden,
onder grooten bijval werd toegevoegd:
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„Het misdadigers-type is voor de wetenschap een voldongen feit; discussie
op dit punt schijnt mij niet meer toelaatbaar."
Heel spoedig evenwel werd het „wetenschappelijk" vaststaande „feit"
door wezenlijke feiten achterhaald, die het vroeg gejuich over de „typische"
vondst deden verstommen.
Op het tweede crimineel-anthropologisch congres in 1889 te Parijs gehouden, werd publiek gezegd, dat de anatomische onderzoekingen niet tot
de ontdekking van een kenteeken hadden geleid, uitsluitend eigen aan den
misdadiger, of ook slechts aan de meerderheid der misdadigers.
Men ging nu 'neer den nadruk leggen op de werking van bet „milieu - .
De omgeving werd aansprakelijk gesteld voor het kwaad. Men volgde daarin
Rousseau ,die leerde, dat de mensch, van nature goed, door de maatschappij
wordt bedorven.
Aan maatschappelijke en economische factoren vooral schreef men nu
het misdrijf toe.
De Internationale Criminalistische Vereeniging, in 1888 gesticht door den
Marburger hoogleeraar Von Liszt, den Brusselschen hoogleeraar Prins en
den Amsterdamschen hoogleeraar Van Hamel, stelde zich in latere jaren
op het standpunt, „dat anthropologische en sociale factoren samenwerken
niet alleen, maar ook, dat zij, in gedurige wisselwerking, elkaar beheerschen;
dat bepaaldelijk door sociale misstanden gedegenereerde en daarmee ook
tot misdaad geneigde individuen worden gekweekt en dat van zulke individuen nawerking uitgaat ook op den socialen toestand hunner omgeving."
Omdat men van schuld in 's menschen hart niet wil weten, wordt de
schuld van den misdadiger geloochend. Natuurlijk moet dan ook de toerekeningsvatbaarheid, dat is het met schuld oorzaak kunnen zijn van een
straf bare daad, worden ontkend. Zoo schreef Dr. Aletrino: „Evenmin als
de zieke toerekenbaar is voor zijn ziekelijke uitingen, is de goede toerekenbaar voor zijne goede, de slechte voor zijne slechte uitingen."
Zoo wordt de verantwoordelijkheid van den mensch voor zijn daden
prijsgegeven.
Het spreekt vanzelf, dat op dit standpunt ook de vergeldingsgedachte
met felheid wordt bestreden. Onder meer voert men aan, dat vergelding
lijnrecht indruischt tegen de christelijke moraal van vergeving. Alsof men,
wat voor de verhouding der menschen onderling geldt, zoo maar als plicht
op de overheid kan overbrengen! Alsof ook de christelijke vergevensgezindheid het overleveren van den misdadiger in handen van den rechter
uitsluit! Alsof de misdaad tegen een persoon alleen een particuliere verhouding betreft!
Naar Gods Woord moet ieder persoonlijk tot vergiffenis bereid zijn.
Maar datzelfde Woord bevat de Goddelijke ordinantie voor de aardsche
overheid om het kwaad, dat binnen Naar terrein valt, te vergelden.
Te vergelden in den vorm van straf als een wegens toerekenbaar kwaad
verdiend en opgelegd leed.
Allerlei theorieen van generale en speciale preventie, van vergoeding, van
zelfbehoud en noodweer, van verbetering, van beveiliging, zijn opgeworpen
om aan de klem van dit eenig juiste, want op de Heilige Schrift gegronde,
strafbegrip te ontkomen.
Van straf in eigenlijken zin wil men niet weten. En daar men er bij de
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spreekt men niet) op aandringt om in haar
eigen belang, door de wet heen en buiten de wet om, maatregelen te nemen
tegen wat men dan als sociale gevaarlijkheid betitelt, wordt op absolutistische wijze alle recht op losse schroeven gezet als ondergeschikt aan het
maatschappelijk belang. Zoodat het strafrecht in dubbelen zin te loor gaat,
in elk der deelen van het woord.
„Schuld wordt ontkend; het leerstuk der toerekeningsvatbaarheid terzij
geschoven; zedelijke verantwoordelijkheid uit het strafrecht gebannen; de
vergeldingsgedachte dood verklaard; de straf vervangen door maatregelen
van preventie (om misdrijf in het vervolg te voorkomen) en het recht
verzwolgen in de omnipotentie (almacht) van de maatschappij."
„Nadat de mensch aan de Paradijsbelofte der slang had geloofd: „gij
zult als God zijn," openbaarde zich aanstonds de zonde in loochening
van schuld, als hij op des Heeren vraag: „Hebt gij van dien boom gegeten,
van welken Ik u gebood, dat gij daarvan niet eten zoudt?" zeer determinis-.
tisch en sociologisch ten antwoord gaf: „De vrouw, die Gij mij gegeven
hebt, die heeft mij van dien boom gegeven, en ik heb gegeten."
„En zoo komt, nadat het einde der vorige eeuw 1 ) de souvereiniteit des
menschen, het: gij zult als God zijn, openlijk heeft uitgeroepen, het laatst
van deze eeuw stouter nog dan de vorige alle schuld ontkennen."
„De schuld moet weg. Daaraan wordt zelfs het menschelijke wezen
opgeofferd."
„Met onheiligen wellust spant men alle kracht in om den mensch neer
te trekken van de hoogte, waarop hem God gesteld heeft als heer en hoofd
der schepping. Men wil niet rusten voor men den mensch heeft ingeschakeld
in de wet der causaliteit en hem naast dier en plant, of daaronder gesteld.
Aan God onttrokken, wordt de mensch beurtelings tot God verheven, en
aan het dier gelijk gemaakt."
„De Gereformeerde is allerminst afkeerig van het rekenen ook bij het
misdrijf met invloeden van lichamelijken en maatschappelijken aard.
Van eenzijdig spiritualisme is de Gereformeerde wars. Maar erkennende
allen invloed van vleesch en bloed, en wereld, handhaaft hij de schuld.
En juist daarom is hij beter in staat de criminaliteit te begrijpen, dan
zij die wel op biologische en sociologische factoren letten, echter niet met
(op?) de zonde, en het gewicht der zonde op die factoren overhrengen,
waardoor deze weer komen in onjuiste proportie."
In zijn buitengewoon leerzame en nog steeds actueele Rede over Schuld
en Straf, waaruit wij deze veelzeggende woorden overnemen, vermeldt
Prof. Fabius ook een woord van Groen, door hem mede als motto voor
zijn voortreffelijk werk over De Doodstraf gebruikt:
„de Nationale wetgeving is de Christelijke wetgeving. In Nederland dus
mag men ons niet langer opdringen een straf wet, waarbij enkel op
het nut en de veiligheid der maatschappij, en niet op de handhaving van
Gods eer en van Zijne algemeene voorschriften, wordt gelet."
Dr. Kuyper schreef in „Ons Program":
„Het doel van de straf moet ook o.i. allereerst en allermeest zijn: het
„sterken van het recht," of wil men, het wreken van de geschonden gemaatschappij (van overheid

1

) 20 October 1900 werd dit woord gesproken.
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rechtigheid. De gerechtigheid Gods moet, voorzoover ze in de landswet
tot uitdrukking kan komen, onvoorwaardelijk haar eere hebben. Niemand
moet ze durven aanranden, en wie ze toch aanrandt, moet zonder sparen,
op het alleronverbiddelijkst, door een wrekende arm der gerechtigheid
worden achterhaald."
„Dat nu hieruit tevens bescherming van de maatschappij voortvloeit,
wordt onzerzijds in het minst niet ontkend; mits men in het oog houde,
dat hetgeen waardoor de maatschappij beschermd wordt, de gerechtigheid
is en niet de politie, en dat hetgeen de Souverein ten deze te beschermen
heeft, ro.t. rev maatcrhappij is maw. de gerechtighPid!'
In zijn magistrale Deputaten-rede „Om de Bewaring van het Pand''
(1925), riep onze tegenwoordige partijleider op aangrijpende wijze de AntiRevolutionaire Partij op tot den strijd tegen de „doorgaande verzwakking
van het szhuldbegrip," tegen de „propaganda voor de uitwassen onzer
moderne beschaving", tegen „de aantasting van de grondslagen van het
gezag."
In kloeke kracht en bezielende beslistheid klinkt het als een staatkundig
credo:
„Wanneer dan de mensch Gods geboden schendt en men wil den
misdadiger onttrekken aan een vergeldend recht, dan antwoorden wij: de
overheid heeft bier geen keuze te doen; naar luid van Romeinen XIII heeft
zij een taak te vervullen, waarvan zij geen afstand mag doen. Alle wiegelen
of aarzelen moet dan worden uitgebannen.
Komt men, op het voetspoor van wat elders bepleit wordt of reeds werd
toegepast, ons vragen, om toch wat milder te staan tegenover allerlei
propaganda, die gericht is op, of tengevolge kan hebben dat de heiligheid
van het huwelijk en het Christelijk karakter van het gezinsleven worden
aangetast, dan moet opnieuw een: wij kunnen niet en wij molten niet!
worden gehoord.
En waar wij stuiten op een streven om de autoriteit van het gezag te
verkleinen of te ondergraven daar zeggen we: veel min dan dat we daarin
zouden toestemmen, sluiten we ons daarentegen aan bij den toelichter van
Ons Program als hij schrijft: op terugkeer naar de begrippen van een
heerschappij voerend bewind, die een yolk niet missen kan, zijn we
bedacht."
VI. Overheid en Kerk beide vrij

op eigen gebied.

Zij verklaart, dat noch voor het Rijk in Europa noch voor de
kolonien, door de Overheid eene staatskerk, van wat vorm of naam
ook, malt worden in stand qehouden of ingevoerd; dat het den
staat niet toekomt, zich met de inwendige aangelegenheden der
kerken in te laten, en dat, ter bevordering van een meer dan dusgenaamde scheiding tusschen staat en kerk, de verplichting uit
art. 168 der Grondwet (nieuw art. 171) voor de Overheid voortvloeiende, na uitbetaling aan de rechthebbenden van het rechtens
verschuldigde, dient te worden opgeheven.
Artikel XX van het Program van Beginselen der A. R. Partij.

Na hetgeen in het tweede hoofdstuk van dit Gedenkboek (bij de behanSchrift en Historic
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deling van de A. R. Partij als christelijke partij en als partij der geestelijke
vrijheid) is geschreven over de verhouding van Staat en Kerk, kunnen we
bier volstaan met enkele opmerkingen naar aanleiding van art. XX van
ons Program, waar in korte trekken het ideaal van vrije kerken in den
vrijen Staat wordt geteekend.
Dat wederzijdsche vrijheid voor de instituten van overheid (Staat) en
kerk wezenlijke voorwaarde is voor beider gezonde, harmonische ontwikkeling, vloeit voort uit het felt, dat beide grootheden naast punten van
overeenkomst en aanraking, fundamenteele verschilpunten bezitten.
Als punten van overeenkomst en aanraking noemen we:
1. Overheid en Kerk zijn beide instituten, door God gegeven ter bestrijding der zonde. We zagen dit reeds voor wat de Overheid betreft.
Maar ook voor de Kerk geldt het: om der zonde evil. Toen de zonde en
het gezinsleven en het nationale leven, de natuurlijke beddingen voor den
stroom van het godsdienstig leven, bedierf, moest ook de Kerk zich een
eigen bedding uitgraven, die pas voltooid werd in het instituut, op den
Pinksterdag tot openbaring voor de wereld gebracht.
De Overheid werd ingesteld om de zonde in te toomen, de Kerk om de
zonde principieel te vernietigen. Beide zijn vruchten van genade: geen van
beide komt voor in het Paradijs en in den vorm, dien ze nu aannemen,
zullen ze ook niet voorkomen in het Rijk der heerlijkheid, omdat ze met
de zonde zullen tenietgaan.
2. Overheid en Kerk sluiten zich beide aan bij de ordinantien Gods,
die in de Schepping voor ons menschelijk leven gegeven zijn.
3. Overheid en Kerk raken elkander hierin, dat elk lid van de Kerk
tevens onderdaan der Overheid is en de Kerk niet anders dan op het
grondgebied der Overheid kan openbaar worden.
Het groote onderscheid tusschen Staat en Kerk, tvaaruit bijna alle verschilpunten voortvloeien is hierin gelegen, dat Overheid en Staat, zooals
we zagen, ons zijn toegekomen uit de Gemeene Gratie en het kerkelijk
instituut uit de Particuliere Genade.

De rijke werkelijkheid, die aan de begrippen Gemeene Gratie en Particuliere Genade ten grondslag ligt, hebben we reeds trachten aan te duiden.
Daarom gaan we thans terstond over tot het aanwijzen van de verschilpunten, die met de genoemde onderscheiding weer of minder in verband
staan.
I. Er is verschil in omvang.
Overheden dienen tot handhaving van recht voor heel het menschelijk
geslacht.
De Overheid oefent gezag uit over alle personen, die in een land wonen.
De Kerken omvatten slechts een deel der menschheid.
De Kerk is de vergadering der geloovigen.
2. Er is verschil in aanvang.
Overheid en Staat moeten optreden, zoodra het patriarchaal gezag onvoldoende wordt.
De Kerk kan als geheel zelfstandig instituut eerst na den Pinksterdag
optreden.
3. Er is verschil in uitgangspunt.
Voor den Staat ligt het uitgangspunt in de geschapen dingen. Niets is er
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in den Staat, wat niet uit het natuurlijke leven is genomen. Daarom kan
ook bij het licht der Algemeene Openbaring een staat en een staatsbestuur
bestaan, ja, konden er goedgeordende staten verrijzen zonder een enkele
lichtstraal der Bijzondere Openbaring. Overheid en Staat blijven instellingen
van Gemeene Gratie en dus van goddelijken oorsprong, afgescheiden van
de vraag, of de overheidspersonen Godvreezend of goddeloos zijn, of het
yolk heidensch of mohammedaansch, Christelijk of atheistisch is.
Aan een niet-Christelijke Overheid mag het overheidskarakter niet ontzegd worden. Als zoodanig is de Overheid noch Christelijk, noch antiChristelijk van karakter.
En dezelfde Gemeene Gratie, die tot aanstelling van de Overheid leidde,
ontstak zooveel licht, als noodig was, om de Overheid als Overheid haar
taak te doen vervullen. Die zeggen, dat de Overheid in volstrekten zin
ongeschikt is voor haar taak, zoo ze zich niet bindt aan de Heilige Schrift,
spreken daarmee uit, dat God haar in heidensche landen een onmogelijke
taak heeft opgelegd, of wel de overheid alleen bedoeld heeft voor christelijke
landen, waar de Heilige Schrift bekend is. Beide onderstellingen zijn in
openlijken strijd met de werkelijkheid en de waarheid.
Voor de Kerk is het uitgangspunt in het bijzonder geopenbaarde Woord
en in de Wedergeboorte, in de Herschepping, die niet uit de natuur opkomt,
maar van buiten of in de natuur wordt ingedragen.
De voorstelling, ook van onze oude Gereformeerde theologen, dat de
burgerlijke en kerkelijke gemeente een was in dien zin, dat eene gemeente
zich voor haar uitwendige behoeften staatsrechtelijk, voor haar geestelijke
behoeften kerkrechtelijk organiseerde, moet daarom met beslistheid worden
verworpen.
En even beslist moet verzet aangeteekend worden tegen de meening, als
zou de Overheid haar wijsheid uitsluitend nit den Bijbel moeten putten en
niet ook uit de bron van kennis, die ook voor de Overheid in natuur en
ervaring, in het gansche werk van Gods Gemeene Gratie ligt.
Met Dr. Kuyper zeggen wij, dat „tegen Gods bevel ingaande het doen
van zulke staatslieden is, die wel een open oog hebben voor beginselen en
geestelijke belangen, maar de studie van de natuurlijke dingen verwaarloozen en beneden zich achten. Dezulken slaan het boek der natuur en der
ervaring moedwillig dicht. en weigeren te luisteren naar de les, naar het
onderricht, naar het onderwijs, dat God ook voor de staatstaak in natuur
en ervaring geeft." „Wie zich als Christen op staatkundig gebied beweegt,
en dat alles overlaat aan de ongeloovigen, is er zelf dan ook oorzaak van,
zoo de ongeloovigen zich al vaster in het staatsgebouw nestelen."
4. Er is verschil in sfeer.
De sfeer van den Staat ligt in het gewone, natuurlijke leven, in wat
uitwendig is.
De sfeer van de Kerk is niet, wat voor onze oogen is, maar wat voor
het oog van God is. Zij heeft haar werkzaamheid uit te strekken tot den
mensch, allereerst als zondaar, daarna in zijn optreden naar buiten.
5. Er is verschil in middelen.
De Overheid gebruikt als middel dwingende macht, zij heeft als symbool

het zwaard.
De Kerk dringt aan met het middel van geestelijke overtuiging, zij heeft
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als symbool het kruis. Haar gezag in eigen kring heeft een uitsluitend
geestelijk karakter. Wie zich onttrekken wil, kan dit doen.
In haar heerscht de geest der vrijheid en der vrijwilligheid.
6. Er is verschil in roeping.
Overheid en Staat hebben tot roeping de voorwaarden voor het gebroken
scheppingsleven te verzekeren.
Het kerkelijk instituut wordt geroepen tot den arbeid in en voor een
nieuw leven, dat bij het gebroken leven der schepping gekomen is. Ook als
bij geboorte, huwelijk, sterven, in de school, inzake Zondagsrust, punten
van aanraking zijn, toch blijven de lijnen van beider roeping uiteengaan.
De tastbare realiteit blijft het terrein, waarop de overheid haar roeping
vervult, terwijl de kerk uit een ideaal leeft, dat gerealiseerd is niet in haar
leden, maar in Christus.
In verband nu met deze verschillen in omvang, aanvang, uitgangspunt,
steer, middelen en roeping, alle voortvloeiende uit het verschil in oorsprong
uit Gemeene Gratie en Particuliere Genade, is op grond van Schrift en
Historie door de georganiseerde Anti-Revolutionaire Partij steeds (ook in
Hoofdstuk II van dit Gedenkboek) het beginsel van de vrije kerk in den
vrijen staat bepleit. Dat beteekent: Het staatsgezag is niet gebonden door
de uitspraak van eenige kerk (art. III), heeft alle kerken te behandelen
op voet van gelijkheid (art. IV) en dus geen staatskerk in stand te houden
of in te voeren, zich niet met de inwendige aangelegenheden der kerk in te
laten en den finantieelen band met de kerken op rechtmatige wijze los te
maken (art. XX).
Over het laatste punt nog een enkel woord.
In art. XX verklaart de A. R. Partij, „dat, ter bevordering van een meer
dan dusgenaamde scheiding tusschen staat en kerk, de verplichting uit
art. 168 der Grondwet voor de Overheid voortvloeiende, na uitbetaling
aan de rechthebbenden van het rechtens verschuldigde, dient te worden
opgeheven". De scheiding tusschen staat en kerk moet meer dan dusgenaamd
zijn. Deze uitdrukking heeft een historie.
Naaat in het Voorloopig Verslag op de Staatsbegrooting van 1862—'1863
over de scheiding van Kerk en Staat was gesproken, bediende de Minister
van Binnenlandsche Zaken Thorbecke zich in de Memorie van Beantwoording van het woord zoogenaamde scheiding. In zijn belangrijke redevoeringen
12 November 1862 bij de Algemeene Beschouwingen gehouden, vroeg
Groen van Prinsterer met het oog daarop: „gelijkheid van regten en vrijheden, ook voor ons; zuivere toepassing, ik zeg niet van de zoogenaamde,
maar van de wezenlijke scheiding van Kerk en Staat." En aan het slot van
zijn rede sprak de scherpziende Staatsman: „wanneer de scheiding van Staat
en Kerk waarvan men sedert jaren zooveel ophef heeft gemaakt, ook nu
weder op een zoogenaamde scheiding uitloopt, die de vrije ontwikkeling
van nederlandschen godsdienstzin belemmert, dat is ook dit ministerie niet
nationaal, dan zou de Grondwet, ook onder dit Kabinet, geen nationale
kracht zijn."
En 14 November wees Groen er op, dat er was „eene en elders en inzonderheid ook in ons vaderland, sedert eenige jaren, zeer magtig geworden
rigting, volgens welke, onder de leus eener zoogenaamde scheiding, Kerk
en Staat en School met de religie van het ongeloof moet worden bezield."
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Terwijl hij in dezelfde rede op deze fijne wijze nog nader zijn bezwaren
tegen het zoogenaamde aangaf: „Ik heb reeds meer dan genoeg ervaring
van al dat zoogenaamde gehad, reeds zoo dikwerf dacht ik iets te ontvangen, waarvan ik later vernam dat men slechts het zoogenaamde, niet
de zaak, maar den naam, bedoeld had."
17 November sprak Groen naar aanleiding van een redevoering van den
R.K. afgevaardigde van Nispen van Sevenaer: „Daar de geachte afgevaardigde verklaart een voorstander te zijn der scheiding, hoop ik, dat
wij in deze vergadering zullen zamenwerken om elke kerk, elke kerkgemeenschap, op geloofseenheid gebouwd, vrij te waren tegen zoogenaamde
scheiding, die uitloopen zou op voortdurende slavernij."
Ter bevordering van een meer dan dusgenaamde scheiding tusschen staat
en kerk nu achtte Groen ook noodig „finantiele regelinq, een fixum welligt
van elke gezindheid, met inachtneming van art. 168 der Grondwet, en voor
hetgeen nog uit de vroegere oeconomie afdoening vereischte, eene inrigting,
duidelijk als transitoir, als middel van overgang gekenmerkt."
Bij de bepaling van de uit te keeren bedragen in eens moest de Staat
dus nog rekening houden met art. 168 (thans 172) der grondwet, luidende:
„De traktementen, pensioenen en andere inkomsten van welken aard
ook, thans door de onderscheidene godsdienstige gezindheden of derzelver
leeraars genoten wordende, blijven aan dezelve gezindheden verzekerd. Aan
de leeraars, welke tot nog toe uit 's lands kas geen of een niet toereikend
traktement genieten, kan een traktement toegelegd of het bestaande vermeerderd worden."
Na de definitieve regeling moest de werkinq van het grondwetsartikel
ophouden en daarmee de finantieele betrekking tusschen kerk en staat een
einde nemen.
Op Groen's voetspoor stelde Dr. Kugper bij de toelichting van art. XX
van ons Program voor, om art. 168 uit de Grondwet te lichten en door
behoorlijke verrekening de „zilveren koorde", die kerk en staat verbindt.
los te maken.
De volgende overwegingen, die alle nog hun beteekenis hebben, sommige
zelfs in versterkte mate, leidden tot dit voorstel:
1. art. 168 bevat niet alleen een historische verplichting; ook leeraars
van kerken, aan wie niets ontnomen is, kunnen krachtens dit artikel van
overheidswege bezoldigd worden. Voor deze laatste bezoldigingen is evenwel geen deugdelijke rechtsgrond aan te wijzen.
2. In de publieke opinie slijt langzamerhand de gedachte aan de historische verplichtingen uit en zwelt aan de „stroom, die art. 168 kortweg
schrappen wil, zonder verrekening". Dit zou onrecht zijn. En het gezag
der Overheid zou er ernstig door geschaad worden. Daarom is het beter
nu „op vriendschappelijke wijs te buigen, wat anders later, hard tegen hard,
toch barsten zou."
3. De staat is buiten machte om de kerk z.5.5 te steunen, dat Naar traktementen gelijkelijk klimmen zouden met het rijzen van den geldstandaard.
4. „Uitbetaling van tractementen en emolumenten door iemand, die niet
een bepaald kassier, maar een Minister des Konings is, maakt inbreuk op
de vrije ontwikkeling van het kerkelijk leven."
Zonder vrees voor tegenspraak meende Dr. Kuyper te mogen constateeren:
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„1. dat zoolang de financieele betrekking blijft voortduren, de scheiding
tusschen kerk en staat slechts in naam aanwezig is: en
2. dat, hoe eer, hoe beter, mits het naar recht en billijkheid ga, deze
betrekking dient afgebroken."
De gekapitaliseerde som van de thans door de „onderscheiden godsdienstige gezindheden" ontvangen traktementen, pensioenen etc., moeten
ter beschikking van rechthebbenden worden gesteld. Eerst dan is de wensch
van het slotgedeelte van art. XX van ons Anti-revolutionair Beginselprogram
in vervulling gegaan.
Ons ideaal blijft zoo voor als na treffend geteekend in deze woorden van
Dr. Kuyper:

„overheid en kerk beide op eigen gebied geheel vrij, de kerk geen anderen
invloed uitoefenend dan op haar leden, door haar leden op de Pers en op
de publieke opinie en straks in de vertegenwoordiging van het land."
„Staat en Kerk moeten in juiste verhouding niet naast elkaar liggen,
maar saam leven. Edoch steeds van twee kanten tegelijk moet de prikkel
u toekomen. Eenerzijds de prikkel, om uw Kerk vrij van den Staat te
houden; maar ook anderzijds, om als leden van Christus' Kerk op den Staat
en op Zijn Overheid in te werken. Het Calvinisme is tegelijk een postulaat
voor de kerk en een postulaat voor het staatsleven. Christelijk, om aan den
Christus trouw te blijven, en democratisch om op het staatsleven den
Christelijken invloed te doen Belden. Geen stelsel is er, dat voor Kerk en
Staat beide in doeltreffendheid met het Calvinisme wedijveren kan."

KROON, MINISTERS, STATEN-GENERAAL,
K1EZERS
DOOR Mr. G. M. DEN HARTOGH.

1. DE SOUVEREINITEIT VAN ORANJE.
. . . . terwijl zij anderzijds de souvereiniteit van Oranje eert, als
onder de leiding Gods in onze geschiedenis geworteld; door de
mannen van 1813 in den Nederlandschen Staat tot ontwikkeling
gebracht; en door de Grondwet als zoodanig bevestigd.
Artikel IIb van het Program van Beginselen der A. R. Partij.

De Anti-Revolutionaire Partij eert de souvereiniteit van Oranje, als
a. onder de leiding Gods in onze geschiedenis geworteld, b. door de mannen
van 1813 in den Nederlandschen staat tot ontwikkeling gebracht en c.
door de Grondwet als zoodanig bevestigd.

a. De souvereiniteit van Oranje onder de leiding Gods in onze geschiedenis geworteld.
Aan Oranje dankt onze natie middellijkerwijs haar zelfstandig bestaan.
„Lijf ende goet tesamen" hebben de Vader des Vaderlands en zijn edele
broeders geofferd voor de geestelijke en staatkundige vrijheid van ons
Nederlandsche yolk.
De Nederlandsche Maccabeers, zooals het kloeke vijftal niet ten onrechte
werd genoemd, hebben gestreden voor de zuivere religie van verdrukten
en vervolgden. Met geringe middelen kampend tegen een overmacht, werden
zij door Gods zegen, tegen alle menschelijke berekening in, grondleggers
van een duurzaam volksbestaan.
En Maurits en Frederik Hendrik hebben met ontembaren moed en militair
genie het bevrijdingswerk voortgezet.
Zoo hebben de Oranje's den vijand verdreven, de Reformatie doen
zegevieren en „de gouden eeuw" van handel en zeevaart, van kunsten en
wetenschappen mogelijk gemaakt.
Van de leiding Gods met het huis van Oranje geldt wat de broeders van
Prins Willem hem in een vertrouwelijken brief schreven: „Deze zaak en
dit werk zijn niet van de menschen, maar uit God; gij hebt u er niet uit
u zelven in gemengd; de Almachtige heeft u geroepen". „Gij hebt in uw
arbeid de zichtbare proeven van de hulp, de genade en de wonderlijke
kracht des Heeren gehad".
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Die leiding Gods werd miskend door de trotsche regenten, die meenden
het zonder Oranje te kunnen stellen. Toen echter in 1672 Engeland, Frankrijk, Munster en Keulen ons land van alien kant bestookten, was wel de
regeering radeloos, en scheen wel het land reddeloos, maar het yolk was
niet zoo redeloos, of het riep om Oranje.
En Oranje kwam en met hem kwam de moed. Op de herhaalde vraag
van Engelsche gezanten: „Ziet ge dan niet dat de Republiek verloren is?"
gaf de 21-jarige held, Willem III, ten antwoord: „ik ken een zeker middel
om haar ondergang niet te aanschouwen, het sterven bij de verdediging
der laatste gracht".
Gelukkig kwam het tot dit uiterste niet. Integendeel, Oranje's verheffing
en zijn voorbeeld wekte op tot de uiterste krachtsinspanning, en voor zijn
zeldzame krijgskunst moest de „zonnekoning" met zijn beroemde veldheeren
wijken en opnieuw was ons land door Oranje gered.
De bescherming van de Republiek en van het Protestantisme tegen de
heerschzucht van Lodewijk XIV en de handhaving van het staatkundig
evenwicht in Europa bleef de levenstaak van Willem III.
Met dat Joel voor oogen aanvaardde hij ook de Koningskroon van
Engeland, terwijl hij, evenals zijn voorgangers, hier te lande zich vergenoeode met de stadhouderlijke waardigheid.
De verwerving en de handhaving van de gewetensvrijheid en van de
rationale zelfstandigheid der Vereenigde Nederlanden was den Oranjes
genoeg. Ook waren zij van goeden wil om den volksinvloed te versterken
tegenover de machtsaanmatiging der regenten, maar door bijzondere omstandigheden, ook door de aanhoudende oorlogen en oorlogsgevaren, slaagden zij daarin maar zeer ten deele en dan nog slechts voorbijgaand.
Bij het binnenrukken der Franschen in 1747 zag het yolk, ouder gewoonte,
naar Oranje om redding uit. Het sinds 1702 in de meeste provincial afgeschafte stadhouderschap werd weer hersteld en een wel niet voordeelige,
maar ook niet eerlooze vrede kwam tot stand.
Zoo bleek het Huis van Oranje Nassau van God tot de taak geroepen,
om aan het hoofd van de Republiek, ten behoeve van geheel de christenheid, te waken en te strijden voor Evangelie, vrijheid en recht. En in een
reeks van schrandere en godvruchtige staatslieden en helden heeft het deze
grootsche bestemming veelszins luisterrijk vervuld. Vandaar, dat op hen
de woorden werden toegepast: „wanneer de Heere den kinderen Israels
Richters verwekte, zoo was de Heere met de Richters en verloste ze uit
de hand hunner vijanden". En Coen in 1795 het Huis van Oranje, daar het
redden van Nederland niet mogelijk was, den grond verliet, dien het dikwerf
gered had, week het uit naar andere gewesten om te beproeven of wellicht
daar lets tot herwinning van verloren onafhankelijkheid kon worden beproefd.
Alle stadhouders uit het Huis van Oranje zouden de woorden door
Willem I in 1577 geschreven, tot de hunne hebben kunnen maken:
„God heeft mij de genade geschonken openlijk te kunnen zeggen, dat
ik altijd boven mijn eigen welzijn het welzijn des Vaderlands heb gesteld".
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b. De souvereiniteit van Oranje door de mannen van 1813 in den
Nederlandschen Staat tot ontwikkeling gebracht.

Na de vernietiging van Napoleon's leger in den Russischen veldtocht en
zijn daarop volgende nederlaag in den Volkerenslag bij Leipzig (16-19
Oct. 1813) herleefde in Nederland de hoop op herwinning der zelfstandigheid. Onder leiding van L. van Limburg Stirum, A. F. J. A. van der Duyn
van Maasdam, G. K. van Hogendorp, J. M. Kemper en A. R. Falck werd
de betrekking, waarin ons land tot Frankrijk stond, verbroken.
De „mannen van 1813" zagen in, dat een herstel zonder meer van de
staatsregeling der republiek onmogelijk was, dat voor de hoogst noodzakelijke eenheid een eenhoofdige regeeringsvorm was aangewezen, dat het
plicht der dankbaarheid en eisch van den nood der tijden was om dit
eenhoofdig gezag op te dragen aan het Huis van Oranje.
En de wakkere vaderlanders behoefden slechts de banier te ontplooien,
waaronder men in vroeger eeuw ook over Frankrijk gezegevierd had, of
het Oranje-boven werd, niet langer als partijkreet, maar als nationale leuze,
alom aangeheven. 17 November 1813 had de omwenteling te Den Haag
plaats. 21 November werd door Kemper en Falck in naam van Z. K. H.
den Prins van Oranje, oudsten zoon van den in 1806 te Brunswijk „in
ballingschap" overleden stadhouder Willem V, het Algemeen Bestuur over
de Vereenigde Nederlanden aanvaard. In een proclamatie van 22 November
werd rebel genoemd, wie nog heulde met de Franschen, en werd al wie de
wapenen kon dragen opgeroepen om het vaderland te verdedigen of zich
onder de puinen te begraven.
30 November zette de Prins van Oranje, wiens tegenwoordigheid ter
voltooiing van het werk der vrijmaking onmisbaar, maar ook voldoende
was, onder uitbundigen jubel voet aan vaderlandschen wal en „werd als
souvereine Vorst begroet".
Zoo luidde het in de proclamatie van de Commissarissen-Generaal van
het Algemeene Bestuur (Kemper en Scholten) van 1 December 1813:
„Het is geen Willem VI. welken het Nederlandsche yolk heeft teruggevraagd, zonder te weten, wat het eigenlijk van hem te hopen had. Het
is Willem I, die als Souverein Vorst, naar den wensch der Nederlanders,
onder het yolk optreedt, hetwelk eenmaal door een anderen Willem I aan
de slavernij eener schadelijke buitenlandsche overheersching ontrukt werd
Uw burgerlijke vrijheid zal door wetten, door eene die vrijheid waarborgende constitutie, zekerder dan te voren gevestigd zijn".
De Vader des Vaderlands was onder grafelijken titel korten tijd souverein
geweest. Evenwel meer in naam dan inderdaad, daar hij eigenlijk slechts
erfelijk hoofd-ambtenaar eener Republiek was.
Maurits, Frederik Hendrik, Willem III en Willem IV hadden om verook omdat zij opnieuw een schijnverandering voorschillende redenen
de souvereiniteit afgewezen.
zagen
Nu duidelijk de bedoeling bleek om aan den vorm ook een wezenlijken
inhoud te geven, aanvaardde de Prins van Oranje de Souvereiniteit.
In zijn Proclamatie van 2 December 1813, den dag, waarop hij te
Amsterdam de souvereiniteit aanvaardde, sprak de Prins het Nederlandsche
yolk aldus toe:
„Gij wilt het, Nederlanders! dat ik LI meer zal zijn, dan ik U, zonder
.
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mijn afwezendheid, zoude geweest zijn. Uw vertrouwen, Uw liefde, legt de
Souvereiniteit in mijn handen, en van alle zijden dringt men op de aanneming daarvan aan, will de nood van het Vaderland, wig de toestand van
Europa dit vordert".
Misverstand van den souvereinen titel was ondenkbaar, omdat de vorst
zoowel als het yolk wist, dat op dezen vrijgestreden grond, na de afzwering
van den Spaanschen vorst, van geen landsheerlijke oppermacht sprake was
In het Besluit van 6 December 1813 sprak de Souvereine Vorst de hoop
spoedig aan zijn geliefde landgenooten een constitutie te kunnen aanbieden, die „onder het eenhoofdig Bestuur, dat zijzelve gekozen hebben,
hunne zeden, hunne eigenaardige herkomsten en gebruiken, in een woord,
hunne aloude vrijheid verzekere".
De staatsvorm moest in overeenstemming met de volkshistorie op het
algemeen landsbelang gericht zijn en aan volksinvloed moest een plaats
worden ingeruimd.

.

Op grond van Schrift en historie bestrijden wij alien. die zich stellen op
den grondslag van de volkssouvereiniteit. Daarom stellen wij ons tegenover
hen, die leeren, dat een deel van het gezag, hetwelk het Nederlandsche yolk
zelfstandig in zichzelf had, aan den Prins werd overgedragen.
Maar ook zijn wij het niet eens met Lohman, die in zijn werk „Onze
Constitutie" uitdrukkelijk „de volkskeuze" als factor in de totstandkoming
van de Souvereiniteit uitsluit en alleen „het moedig optreden van het Huis
van Oranje zelf", door God geroepen tot den troon, als zoodanig erkent.
Wij sluiten ons liever aan bij Groen van Prinsterer, die in zijn „Handboek van de Geschiedenis van het Vaderland" schreef:
„De Prins van Oranje was de Souvereiniteit verschuldigd naast God, aan
het bloed ten dienste van het vaderland door zijne voorvaderen gestort;
aan den roem en welvaart die Nederland onder hun leiding verwierf; aan
den innigen band door den loop der eeuwen tusschen hem en de Natie
gelegd; aan de oude regten van zijn Huis en aan het vertrouwen en de
eigen vrije keus van het yolk". „De regten van het Huis, op zichzelf, zouden
hoogstens tot opdragt der stadhouderlijke waardigheid geleid hebben". „In
de daad van 17 November, waarbij men de Franschen afzwoer, vrijheid en
onafhankelijkheid hernam, het Huis van Oranje terugriep, was reeds de
gansche omwenteling vervat. Onafscheidelijkheid van Nederland en Oranje
niet alleen, maar onafscheidelijkheid als vereenigingspunt voor alien; nu
door negentien jaren van ongekenden jammer, dat geliefde Huis, in vollediger
zin dan ooit te voren. genationaliseerd werd".
„Bovenal lette men op de onmiskenbare hand Gods; dubbel merkwaardig
ook hierin, dat in eene kloeke daad, met of wending van velerlei gevaar, een
voor de zelfstandigheid van het herrezen Nederland, onberekenbare zegen
gelegd is".
„De man, de dader bij uitnemendheid, van Hogendorp, verpersoonlijking
der Revolutie. De daad was volksdaad en de gemoedsstemming van den
volksman was de gemoedsstemming van het yolk. Er zijn omstandigheden.
waarin een voor allen uitspreekt, wat sedert lang in aller hart ligt."
,.De Prins heeft zich in voorvaderlijken zin, Prins van Oranje betoond.
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Door zijn overkomst. toen de Franschen nog genesteld waren in het land;
door levendig besef zoowel van het nationale der eensgezindheid, als van
den aard en de grenzen zijner vorstelijke roeping. Door het streven naar
volksvrijheid, met Oranje in grondwettig verband".
„Het was om de vrijheid te beschermen, dat hij Souverein gemaakt werd."
tlit de aangehaalde woorden zien we duidelijk, dat Groen Gods leiding

in de historie van Nederland en Oranje op den voorgrond stelt, maar ook
dat hij op den algemeenen wensch, op de vrije keus van het yolk nog weer
den nadruk legt dan op het moedbetoon van Oranje.
De kern van Dr. Kurt' per's betoog (in „Ons Program" en „Anti Revolutionaire Staatkunde") over de gebeurtenissen van 1813 stemt overeen met
Groen's gedachtengang:
Toen 17 November 1813 het keizerlijk gezag van Napoleon ineenzonk,
waren er op zichzelf green personen of colleges, die de Souvereiniteit konden
aanbieden. Toch bestond er geen twijfel over den werkelijken toestand. In
het yolk werkte drang tot onderwerping aan een krachtig centraal gezag,
dat voor het historisch besef van bijna alien door den Prins van Oranje
moest worden uitgeoefend. De Prins was zich bewust van zijn roeping om
het in gevaar verkeerend land te hulp te snellen. En in de mannen van
1813, „trad hierbij het heroisch element op, dat eigener beweging en onder
onweerstaanbaren drang het initiatief nam en den stoot gaf, om het verlegen
yolk in Oranje te doen vinden, wat ieder begreep en voelde, dat komen
moest". Waar de Prins van ()rank. om tot het hoogste gezag te geraken,
door het yolk moest aanvaard zijn, en er geen wettige vertegenwoordiging
bestond. ging het initiatief uit van de mannen, die „in naam van het geheele
yolk, als politieke herauten" optraden. „Er werd" zoo schrijft Dr. Kuyper
„een bestel Gods gevoeld". „Dat Goddelijk bestel sprak en in 't volksbesef
en 't sprak in den Prins van Oranje".
Evenals Groen neemt Dr. Kuyper dus, anders dan Lohman, het standpunt in, dat onder Gods bestel de factor van de vrije volkskeuze moet
genoemd worden naast en voor het optreden van den Prins van Oranje.

* **
c. De Souvereiniteit van Oranje door de Grondwet als zoodanig bevestigd.

Was er bij de in den volsten zin des woords nationale omwenteling van
1813 eensgezindheid in de verbreking van het vreemde juk en in het toekennen van het oppergezag aan Oranje. er was ook eenstemmigheid in den
wensch naar een historische en in den goeden zin des woords liberale
Grondwet. Door een vaste regeling moest een jammerlijke staatsrechtelijke
positie als van Oranje en de Staten tijdens de Republiek, uitgesloten zijn
en moesten de historische rechten erkend en gewaarborgd worden. In de
hoofden en harten der Vaderlanders, die de tolken der natie geweest zijn,
leefde sterk het verlangen, om in een Grondwet vast te leggen, dat Willem
I de souvereine vorst van het vrije Nederland zou zijn. En de Prins gaf.
zooals wij reeds zagen, herhaaldelijk dezelfde begeerte te kennen.
Zoo kon Groen schrijven:
.,SotivPreiniteit zonder con.stitutie, zou hii --, de Prins --- niet gewild
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hebben, al ware ze verkrijgbaar geweest, evenmin als ze verkrijgbaar geweest ware, al had hij ze aewild". „Souvereiniteit (het vrije yolk door
Oranje beschermd) is een Nederlandsch hoofdbeginser .
En Kuyper gaf aan dezelfde gedachte uitdrukkinq in deze woorden:
„Ook in 1813 was en bleef het toch: Oranje om het yolk en niet het
yolk om Oranje",
„Over een vrij yolk te regeeren, was steeds Oranje's hoogste eerzucht.
En omaekeerd:
Aan Oranje weet ons yolk al zijn burgervrijheden dank. Juist dit leent
aan de betrekking tusschen Oranje en ons yolk een heilig karakter".
In de Grondwet van 1814, aldus naar eenstemmig verlangen van Vorst
en Volk tot stand gekomen, werd de bepaling opgenomen (art. 1 G.W.):
„De Souvereiniteit der Vereenigde Nederlanden is en blijft opgedragen
aan Z.K.H. Willem Frederik van Oranje-Nassau, om door Hem en zijn
wettige nakomelingen te worden bezeten erfelijk".
Sinds 16 Maart 1815 droeg Willem I, met toestemming van de mogendheden, den titel van Koning.
In verband daarmede werd bij de Grondwetsherziening van 1815 art. 12
der Grondwet aldus gelezen:
„De Kroon der Nederlanden is en blijft opgedragen aan Z.M. Willem
Frederik, Prins van Oranje-Nassau" enz. Deze bepaling, die nog onveranderd geldt, is niets anders dan de staatsrechtelijke formuleering van het
historische feit, dat in 1813 voldongen werd.
„De Prins was Souverein voor, niet door de constitutie" (Groen). De
Grondwet constateert dat de souvereiniteit aan de Kroon, reeds voor de
Grondwet tot stand kwam, opgedragen is, niet met de bedoeling, dat zij
door de Grondwet weer ontnomen, gewijzigd of overgedragen wordt, maar
dat zij opgedragen blijft.
Tegen drie professoren: Thorbecke, Vreede en Opzoomer, heeft Groen
omstreeks 1850 de Souvereiniteit van het Huis van Oranje verdedigd. Deze
hoogleeraren beweerden, dat deze souvereiniteit niet in de Grondwet te
vinden was. Groen bewees met de stukken, dat ze door de Grondwet, als
een fundamgnteel beginsel van den Nederlandschen Staat, boven alle bedenking gesteld werd. Thans erkent ook de vrijzinnige professor Kranenburg
in zijn „Nederlandsch Staatsrecht", dat men door de vervanging van
„souvereiniteit" door „Kroon" zeker niet aan de „souvereiniteit" heeft willen
tornen.
In elk pogen om aan het grondwettig koningschap afbreuk te doen, zien
wij met Groen een smaad voor onze Oranjevorsten, een loswrikken van
de vastheid van ons staatsgebouw en aldus een vergrijp tegen het nationale
leven.
En met onze Calvinistische vaderen zijn wij van oordeel, dat in mannenmoed met trouw vereenigd, de historische liefde voor een Stamhuis zich
als een mystieke kracht in het volksleven betoont.
De Anti-revolutionairen kozen dan ook vanaf hun eerste politieke optreden het Nederland en Oranje als het devies voor hunne kiesvereenigingen,
als het symbool van hun strijd voor gewetensvrijheid. Daarvan schreel
Dr. Kuyper:
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„Volk der gewetensvrijheid te zijn, is onze eer onder de natien, en het
is onder de Oranje's geweest, dat ons yolk de onuitroeibare zucht naar
gewetensvrijheid heeft ingedronken".

***
2. DE VOOR ONS MEEST GESCHIKTE REGEERINGSVORM.
vp
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keurende, erkent zij het aan de Grondwet gebonden koningschap,
gelijk zich dit ten onzent geleidelijk uit de Republiek der 16e eeuw
heeft ontwikkeld, als den voor ons meest geschikten regeeringsvorm.
Artikel VI van het Program van Beginselen der A. R. Partij.

a. Op zichzelf geen enkele staatsvorm de eenig bruikbare.

In de middeleeuwen hield men den monarchalen staatsvorm als de afschaduwing van Gods alleenheerschappij voor den eenig goeden regeeringsvorm. Vooral na de eerste Engelsche omwenteling werd, in aansluiting aan
Oliver Cromwell en zijn aanhangers, ook de republikeinsche regeeringsvorm
verdedigd als alleen door God gewild.
Hier te lande was het onder anderen Bilderdijk, die het ware beginsel
van den Staat, door God onmiddellijk gegeven, vond in de monarchie.
De hoogste ontwikkeling van den Staat moest volgens hem in terugkeer
tot dat beginsel worden gezocht.
Groen van Prinsterer wees er op, hoe bij een eenzijdig staren op een
bepaalden regeeringsvorm het gevaar niet denkbeeldig is, dat het oog het
meer wezenlijke, den grondslag der regeering voorbijziet. Hij schreef:
„Bilderdijk, in deze exclusief-monarchale gevoelens vervallen, heeft te
weinig, bijkans zou ik zeggen, ganschelijk niet, het verschil. het contrast
erkend tusschen wezenlijke monarchie, gelijk zij op eigen en veelszins beperkt
gezag der Vorsten berust, en de autocratie, welke onder den naam van
monarchaal bewind, uit de anarchie, als onvermijdelijk gevolg ontspruit".
Zoo zou hij „door ingenomenheid tegen de beginselen der Grondwet te
ver afgeleid, misschien aan het vorstelijk gezag een vrijheid van handelen
toegekend hebben, meer overeenkomstig met de dwalingen, die hij bestreed,
dan met de beginselen, die hij voorstond."
„Het onderscheid ligt niet in titel en vorm. De Nederlandsche Republiek
was antirevolutionair, terwijl een monarchie van Napoleon of LodewijkPhilippus, of Leopold revolutionair is. Het Staatsregt, gelijk het vroeger
altijd bestond, sluit geen soort van gouvernement uit, gelijk de Revolutieleer zich evenmin of aan monarchale of aan republikeinsche vormen verbindt. Het onderscheid ligt in het al dan niet erkennen van wezenlijk gezag,
en daarom is het Christendom, schoon het alle Staatsvormen duldt, onvereenigbaar met eene theorie, die elke plichtmatige ondergeschiktheid en
daarmede inderdaad Gods ordening verwerpt".
Volgens Dr. Kuyper „is van antirevolutionaire zijde steeds volgehouden,
dat de Staatsvorm er op zich zelf niets toe deed en zich een democratie
zoowel als een republiek of ook een republiek evengoed als een monarchie
liet denken, waarin God metterdaad tot zijn eere kwam en de regeerings..
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vorm feitelijk bevorderlijk bleek aan het waarachtig volksgeluk. Deze overtuiging vloeit voort uit ons vast geloof aan de vrijmacht Gods en vindt
haar bevestiging in de lessen der historie".
Bij onze waardschatting van den republikeinschen regeeringsvorm moeten
we niet eenzijdig letten op hetgeen men daaronder sinds de Fransche
Revolutie veelal verstond. Voor de mannen der Revolutie was de Republiek
de staatsvorm, waarin het souvereine yolk, zonder God en zonder meester,
eerst recht tot de onbelemmerde uitoefening van zijn aangeboren rechten
komt.
Echter heeft van oude tijden of Republiek (respublica = algemeen welzijn . gemeenebest) de beteekenis gehad van veelhoo[dig in plaats van
eenhoofdig bestuur. In dezen historischen zin komt zelfs in de democratische
republiek de hoogste macht aan het geheel toe, niet als massa der enkelen,
maar naar den bouw der instellingen. De Republiek als zoodanig rust dus
niAt op de volkssouvereiniteit in revolutionairen zin.
Een voorbeeld levert in de geschiedenis de democratische uitlooper van
het Puritanisme in Nieuw-Engeland. Daar richtte tot een roerige yolksvergadering de Gouverneur Winthrop eens deze merkwaardige woorden:
„Gij hebt ons gekozen, maar nadat wij gekozen zijn, zijn wij uw overheid
en hebben ons ambt over u van God en God bedreigt met de strengste
straffen, die aan zulk een ambt geen eerbied bewijzen".
Deze uitspraak toont wel zeer duidelijk het principieel verschil tusschen
een republiek, die Gods souvereiniteit erkent en een republiek, die voort.
gekomen is uit de revolutionaire leer der volkssouvereiniteit.
De republiek in niet-revolutionairen zin is evenzeer als de niet-revolutionaire monarchie een met onze beginselen vereenigbare regeeringsvorm.
„Het Droit divin ,---, het Goddelijk recht der overheid — is geen kenmerk
der alleenbeheersching; het is aan alle regeeringsvormen gemeen" (Groen).

***
b. Het aan de Grondwet gebonden koningschap, gelijk zich dit ten
onzent geleidelijk uit de Republiek der 16e eeuw heeft ontwikkeld, de voor
ons meest geschikte regeeringsvorm.
1. Vrijheid en Gezag.
Met de ontwikkeling van het koningschap uit de Republiek der The eeuw
wordt allereerst bedoeld, dat de Koningen uit het Huis van Oranje. evenzeer als vroeger de stadhouders de rechten en vrijheden des yolks hebben

te erkennen en te beschermen.
Daarop had ook Groen van Prinsterer het oog, Coen hij schreef: „ook
de monarchie moet in onze dagen een res publics zijn. In Nederland is het
koningschap meer dan elders republikeinsch".
Maar met die ontwikkeling wordt ook bedoeld, dat de koningen uit het
huis van Oranje, anders dan hun voorgangers, met het hoogste gezag in
den Staat zijn bekleed, waaraan elk lid der Staatsgemeenschap, altijd binnen
zekere grenzen, gehoorzaamheid verschuldigd is.
Beide echt A.R. gedachten zijn op gelukkige wijze saamgebracht in den
eed of belofte door den Koning na de aanvaarding der Regeering op de
Grondwet afgelegd:
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„dat ik de algemeene en bijzondere vrijheid en de regten van alle mijne
onderdanen zal beschermen".

Geen enkel persoon of college van personen heeft dus een hooger gezag
dan de Koning, maar allen zijn zij onderdanen, ook al zou de Koning in
invloed bij sommigen achterstaan.
De eerste onderdaan des konings is, naar de Grondwet, de vermoedelijke
erfgenaam van de Kroon, die den titel voert van Prins van Oranje.
De ministers zijn, zij het zelfstandig, dienaren der Kroon. Zij worden
door de Kroon benoemd en ontslagen. Art. 77 der Grondwet luidt in den
„De Koning stelt ministerieele departementen in, benoemt er de hoofden
van en ontslaat die naar welgevallen".
Het „naar welgevallen" doelt uitsluitend op het ontslaan der ministers
en beteekent, dat, terwijl in het algemeen niet-voor-het-leven-benoemde
ambtenaren bij ernstige plichtsbetrachting niet worden ontslagen, voor he
ontslag van ministers politieke overwegingen den doorslag kunnen geven,
waarvoor alle aanspraak op grond van persoonlijke verdiensten moet
wijken.
De Kroon toch heeft naar den eisch der constitutioneele ontwikkeling
ook bij benoeming en ontslag der ministers te rekenen met den politieken
toestand, onder meer met de partijverhoudingen. Wat de benoeming betreft,
reeds door de keuze van een bepaald persoon als kabinetsformateur heeft
de Kroon een belangrijke taak.
Alle gezag, ook al is het na instelling tot op zekere hoogte zelfstandig,
zooals het gezag van den rechter, is van lager rang dan het gezag der
Kroon, 't geen bijv. ook daarin uitkomt, dat naar de Grondwet alom in
het Rijk recht gesproken wordt in naam des Konings.
Waar wij zoo de eenheid in het gezag handhaven, is een scheiding op
den grondslag van de leer der yolks- of rechtssouvereiniteit in uitvoerende,
wetgevende en rechtsprekende „macht", voor de A. R. Partij een onding en
zij betreurt het, dat in de Grondwet bepalingen voorkomen, die aan deze
constructie van Montesquieu herinneren.
De eenheid van gezag in onzen regeeringsvorm is naar antirevolutionaire
opvatting in engeren zin niet verbonden aan een persoon, maar aan het
instituut van het Koninqschap. Als van een regeeren door de Kroon gesproken wordt heeft men — en met name geldt flit van den constitutioneelen
koning aan het instituut te denken.
Al mocht de Koning persoonlijk minder deel nemen aan de regeering,
daarom houdt de Kroon als instituut niet op te regeeren.
2. Kroon en Ministers.

De staatkundiqe onschendbaarheid des Konings houdt in, dat de verantwoordelijkheid voor de wijze, waarop diens gezag gebruikt wordt, techtens nooit kan opklimmen tot den persoon des Konings zelven.
Zijn er geweest, die aan de onschendbaarheid des Konings ook dezen
zin wilden geven, dat er van geen initiatief des Konings, van geen beoordeeling van ministers door den Koning, ja van Been koninklijken wil mocht
worden gesproken, deze overdrijving van het beginsel bleek principied en
practisch niet vol te houden.
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De opvatting werd vastgeknoopt aan den bekenden rechtsregel:
„The King can do no wrong", de Koning kan geen onrecht doen.
Men verklaarde dezen regel als een fictie, een rechtsonderstelling, bestemd
om 's Konings onverantwoordelijkheid te vergoelijken, en redeneerde aldus:
De Koning kan geen kwaad doen, omdat hij niet handelt; de Koning is
onschendbaar, omdat hij geen kwaad kan doen.
Of:
Opdat de Koning geen kwaad kan doen is het noodig, dat hij nooit
handelend optreedt in de sfeer, waar het kwaad kan plaats hebben.
Volgens deze leer wordt dus de Koning tot volkomen machteloosheid
gedoemd. want daar de gelegenheid om kwaad te doen overal is, kan de
Koning nergens handelen.
Intusschen ---- in den regel van het Engelsche staatsrecht: de Koning
kan geen onrecht doen, ligt alleen opgesloten, dat 's Konings gezag in zijn
eigenlijke wezen niet door hem ten nadeele van zijn yolk kan worden
uitgeoefend; dat het koningschap, de instelling, geen onrecht kan plegen,
omdat dit aan haar wezenlijke eigenschappen geheel vreemd is. Die regel
bedoelt niet anders dan aan te geven, dat de Koning, wanneer hij mogelijk
eens misbruik zou waken van zijn koninklijke macht, niet ter verantwoording kan geroepen worden.
Ook in ons Staatsrecht kan de Koning niet ter verantwoording worden
geroepen voor zijn regeeringshandelingen en dus ook niet de gevolgen
ondervinden, welke voor alle anderen uit de op hen rustende verantwoordelijkheid voortvloeien. Het is dus een uitzondering op het gewone recht,
die hier gemaakt wordt, en die, al ligt ze ook in den aard der zaak, juist als
afwijking van het geschreven recht, in de Grondwet beschreven wordt.
De onschendbaarheid des Konings brengt mee, dat de leiding, die van
de Kroon uitgaat, in normalen toestand veelal niet onmiddellijk naar buiten
treedt, maar in het voortdurende verkeer met de ministers tot haar recht
komt. De Kroon kan op die wijze de eenheid in de regeeringshandelingen
der verschillende ministerieele departementen bevorderen. Zij kan op den
vereischten voortgang der dingen, op de continuiteit der regeeringshandelingen, bij de wisseling van ministers, invloed ten goede uitoefenen. Men
mag de waarde niet onderschatten van dat blijvende toezicht bij alle regeeringshandelingen door een, die met het hoogste gezag is bekleed, wiens
woord door niemand met dat van een gewoon burger wordt gelijkgesteld.
Tal van besluiten, die de ministers uitgevaardigd wenschen, kunnen alleen
schriftelijk gemotiveerd aan de kroon ter teekening worden voorgelegd en
van alle hzsluiten kan die motiveering worden gevraagd door iemand, die
boven het partijbelang verheven is, hetgeen den minister reeds van te voren
dringt tot zelfonderzoek. Zoo is de Kroon het hoog te waardeeren, blijvend
centrum van het regeeringsbeleid.
Waar men den erfelijken monarch als den drager van het hoogste gezag
niet langer verkoos, zoekt men zulk een centrum in den gekozen president,
den hoogsten ambtenaar onder het yolk.
Maar dan stemmen we in met de treffende opmerkingen, in vraagvorm
vervat, van den hoogleeraar Struycken, die met het oog op Nederland en
Oranje zich aldus uitte:
„Acht men den man, die slechts in en door het partijleven kan zijn
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omhoog geklommen; wiens leven bestond in de wijding zijner krachten
aan het doorzetten van eigen partijinzicht, die met tal van banden verbonden
is aan enkelen, aan groepen uit de burgerij; dien alien kennen als den man
van bepaalde staatkundige inzichten; die met betrekking tot het buitenland
geen andere beteekenis heeft dan uit het ceremonieel voortvloeit; die slechts
enkele jaren op zoo bijzondere wijze met zijn vroegere gelijken verkeert,
om dan in hun midden terug te keeren; acht men hem beter geschikt
dan een afstammeling uit een Huis, dat sinds eeuwen zijn naam en zijne
daden aan het lot van ons yolk verbond; aan wien door ieder vanzelf eene
eenige, hooge piaats in het yolk wordt gegeven; wiens belangen met die
van geen enkele partij zijn verbonden; die nimmer geroepen werd, in de
volksstroomingen aan de verwezenlijking eener bepaalde richting mede te
werken; die slechts banden kent met het yolk als geheel, niet met enkelen
of groepen; die naar buiten door zijn persoon alleen ons land eerbied doet
geven; die zijn geheele leven wijdt aan zijn verheven, opofferende taak, en
het staatsbedrijf steeds beziende en beoordeelende uit het centrale punt
een ondervinding krijgt als geen ander?"

***
De Ministers zijn de gewone raadslieden der Kroon. Prof. Fabius schrijft
daarover („A. R. Staatkunde" 2e jaargang p. 560):
„De Kroon kan zeker ook elders raad inwinnen. Toch is bijzondere
behoedzaamheid in dezen geboden. De ministers kunnen niet gedoogen, dat
de Kroon achter hunnen rug hen zoude tegenwerken. En mocht blijken, dat
de Kroon in den regel den raad van anderen inwint, zoo kan dat voor een
Ministerie redelijke grond zijn om ontslag aan te vragen".
De ministers staan voorts elk aan het hoofd van een departement van
bestuur.
Van de grootste beteekenis is de hun opgelegde taak van uitvoering van
het regeeringsbeleid. Zij verrichten die taak in dien zin zelfstandig, dat,
welk aandeel de Kroon ook moge hebben in de Regeering, het beleid, voor
zoover dit door de ministers naar buiten treedt, ten voile hun beleid genoemd
kan worden.
In dezen zin kan men zeggen, dat de kroon regeert met hare ministers.
Naar Groen's woord deelen de ministers in 's konings werkkring. Reeds
Groen was van oordeel, dat de minister „wel voorzeker dienaar der kroon,
maar nog iets meer is", „dat de Koning, niet enkel den Minister als werktuig,
maar ook de medewerking van den Minister behoeft", dat de koning, „als
blijvend Hoofd, met de afwisselende leden der Regering een gezamenlijken
werkkring heeft".
Doordien de ministers geen onzelfstandige dienaren der kroon zijn, maar
het regeeringsbeleid het hunne is, kan er in wezenlijken zin sprake zijn van
ministerieele verantwoordelijkheid in politieken zin. De ministers zijn verantwoordelijk voor de daden des konings, omdat zij geacht moeten worden,
zich met des konings daden vereenigd te hebben. Zij zijn dus feitelijk alleen
verantwoordelijk voor hun eigen daden, niet voor die des konings.
Het contraseign, de mede-onderteekening krachtens art. 77 lid 6 G.W.:
„Alle koninklijke besluiten en beschikkingen worden door een der hoof den
Schrift en Historie
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van de ministerieele departementen medeonderteekend" wijst den minister
aan, die in de eerste plaats verantwoordelijk te stellen is.
Voor het naar buiten tredend resultaat van het verkeer van de Kroon
met de ministers nemen deze laatsten dus in vrijheid de verantwoordelijkheid
op zich. Het verkeer zelf moet in het algemeen van geheel vertrouwelijken
aard zijn. Niemand heeft recht daarover inlichtingen te vragen. Ook in de
Staten-Generaal moeten deze onvoorwaardelijk geweigerd worden.
Voor een doeltreffende samenwerking tusschen Kroon en ministers, voor
een goede regeering in het algemeen, is een zeer belangrijke factor het
bestaan van een ministerie, dat meer is dan een verzameling van departementshoofden, dat eenheid van regeeringsbeleid waarborgt, in een woord,
dat homogeen is. Deze eisch is met onovertroffen helderheid door Groen
van Prinsterer gesteld bij zijn interpellatie op 27 Juli 1849 over het bestaan
van een homogeen ministerie. ,.Ik begin met de definitie van een homogeen
ministerie. Een homogeen ministerie is een bewind gegrond op eenheid van
politieke denkwijs, ziedaar het levensbeginsel. Van die eenheid uitgaande,
heeft het een vast plan, een stelselmatiq ontwerp in de maatregelen, die
het voordraagt; ziedaar de openbaarwording. Eindelijk dit eensgezind
ministerie, te werkgaande naar een vast en welberaamd plan, verkrijgt den
invloed die met de roepinq en de waardigheid van elk gouvernement overeenkomt; ziedaar de vrucht". Eenheid moet er zijn althans in die beginselen
van staatsbeleid, welke of altijd, of tenminste bij de vorming van een
ministerie aan de orde zijn. Deze homogeniteit behoeft niet zoo ver te gaan,
dat ook aan het hoofd van de meer technische departementen steeds ministers
zouden moeten staan, die geheel en al voorstanders van de politieke gedachte
van het ministerie zijn. Toch moet ook hun toetreden beteekenen, dat zij
zich bij die politieke gedachte neerleggen en zich verbinden, daaraan niet
te tornen.
Alleen bijzondere omstandigheden kunnen tijdelijk in een niet-homogeen
kabinet doen berusten. Maar steeds moet dan naar terugkeer tot een gezonden toestand gestreefd worden.
3. Regeering en Staten Generaal.
De Kroon is voor de totstandkoming der wetten gebonden aan de mede
werking der Staten-Generaal. Daarmee is niet gezegd, dat de werkzaamheid
van de Staten-Generaal inzake de wetgeving gelijk staat met die der Kroon.
In het algemeen genomen is het toch ook niet zoo, dat onmisbare voorwaarden voor de rechtskracht van een handeling op een lijn liggen. Al kan
A slechts handelen met instemming van B, daarom is de daad van A nog
niet van denzelfden aard als die van B. Het kind, dat niet zonder toestemming van de ouders kan trouwen, verricht, huwende, niet een daad
gemeenschappelijk met de ouders. Zoo ook bier.
De werkzaamheid van de Kroon in de wetgeving vloeit voort uit haar
gezag, die van de Staten-Generaal uit haar geheel eigensoortig karakter,
waardoor het haar roeping is, om zonder eenig aandeel in het staatsgezag,
in volkomen zelfstandigheid, met de Regeering de verantwoordelijkheid
voor het beleid van 's lands zaken te dragen ook inzake de wetgeving.
De taak ook van de Staten-Generaal beperkt zich echter niet tot de mede-
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werking aan het tot stand komen van wetten. Op zichzelf is de kring van
werkzaamheden van de Staten-Generaal even uitgebreid als die der Regeering. De Staten-Generaal hebben recht van spreken over, plicht van
toezicht op de publieke zaak in vollen omvang. De ministers zijn aan hen
verantwoordelijk voor hun niet-doen, zoowel als voor hun doen, voor hun
optreden ter vervanging van hunne voorgangers, zoowel als voor hun
blijven; voor alle besluiten enz., voorzien van het ministerieele contraseign,
maar ook voor andere handelingen. Zonder zich op den koning te beroepen,
moeten de ministers ten alien tijde bereid zijn, om in de vergadering der
Staten-Generaal hun beleid toe te lichten en te verdedigen, opdat de StatenGeneraal kunnen beoordeelen of, en in hoever zij verantwoord zijn in hun
steunen van de regeering. De verantwoordelijkheid van de ministers tegenover de Staten-Generaal staat dus ook in verband met de verantwoordelijkheid van deze laatsten.
Dat de ministerieele verantwoordelijkheid niet afhankelijk is van het
contraseign, blijkt o.a. wel zeer duidelijk uit het voorbeeld van de troonrede.
Lilt het ontbreken van het contraseign bij dit staatsstuk is wel afgeleid,
dat het een geheel persoonlijk woord des konings was. En toch zijn de
ministers wellicht niet voor een staatsstuk meer verantwoordelijk dan voor
de troonrede, omdat zij de lijnen trekt van het voorgenomen staatsbeleid
voor het eerstvolgend zittingsjaar der Staten-Generaal. Onverschillig of
het aandeel des konings in de troonrede . klein is of groot, de ministers zijn
ten voile verantwoordelijk. Het contraseign blijkt zoo niet oorzaak, maar
gevolg van de verantwoordelijkheid der ministers te zijn.
De zuivere opvatting van de voiledige ministerieele verantwoordelijkheid
en van de controle der Staten-Generaal, die over alle regeeringsdaden zich
uitstrekt, werd hier te lande voorbereid door de jarenlange werkzaamheid
van onzen eminenten staatsman Groen van Prinsterer en heeft zich vooral
baan gebroken door het kloeke optreden van den onvervaarden AntiRevolutionair Keuchenius. In het Juni 1866 opgetreden ministerie was
Mr. Mijer belast met de hoofdzaak, naar eigen mededeeling de oplossing
van de koloniale kwestie. Na zeer korten tijd, toen zijn werk vrijwel nog
beginnen moest, trad hij af. Onmiddellijk daarna werd hij tot GouverneurGeneraal benoemd.
In een indrukwekkende rede noemde Keuchenius het heengaan van
Mijer een miskenning van de roeping van het Kabinet, van de eischen van
het oogenblik, van de belangen en de behoeften van Indie, van den eerbicd
voor de volksvertegenwoordiging en tenslotte een lokaas voor politieke
immoraliteit.
De motie-Keuchenius, luidende:
„de Kamer, de gedragslijn van het Kabinet ten opzichte van de uittreding
van den Minister van Kolonien, Mr. P. Mijer, afkeurende, gaat over tot
de orde van den (lag";
werd na een tweedaagsch heftig debat door de Kamer met 39 tegen
23 stemmen aangenomen.
De ministers en de conservatieven noemden deze motie ongrondwettig.
Zij beschouwden ze als een inbreuk op het prerogatief der kroon, waarmee
zij bedoelden de rechten der Kroon ten opzichte van die handelingen, waarvoor geen medewerking van de Staten-Generaal werd geeischt, o.a. het
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ontslag van de ministers en het benoemen van een Gouverneur-Generaal.
Naar antirevolutionaire opvatting was deze voorstelling verkeerd. We zagen,
dat het beginsel der ministerieele verantwoordelijkheid meebrengt, dat voor
elke regeeringsdaad het ministerie ter verantwoording kan worden geroepen.
En de consequentie is dan, dat het parlement, wanneer het de verantwoording niet geslaagd acht, zijn afkeurend oordeel mag uitspreken.
Keuchenius die zelfs door vrienden in de Kamer als een revolutionair
werd gebrandmerkt, werd buiten de Kamer door Groen krachtig gesteund.
Toen aan den „hoeksteen van de Constitutioneele monarchie geraakt
werd" heeft Groen „dit systematizeren eener sfeer voor vorstelijke willekeur
ontzieling genoemd van het konstitutioneel Gouvernement".
Tot de gevolgen van de motie-Keuchenius behoorde ook de doorwerking
van de gedachte, dat een ministerie voor zijn bestaan en beleid met het
oog op een geregelde samenwerking van Kroon en Staten-Generaal moet
steunen op een meerderheid in de Tweede Kamer.
De ontbinding der Kamer na de motie-Keuchenius bracht geen positieve
meerderheid voor het ministerie. Toch bleef het aan. Na de verwerping in
het volgende jaar van de Begrooting van Buitenlandsche Zaken nam het
ministerie opnieuw de verantwoordelijkheid op zich voor een besluit tot
Kamerontbinding. Door het ministerie en zijn aanhangers werd zeer onjuist
en zeer gevaarlijk tot inzet van den strijd gemaakt de tegenstelling: voor
den koning of voor de antimonarchale Kamermeerderheid. De uitslag was
een versterking van de Kamermeerderheid. Toch dacht het ministerie niet
aan heengaan. Zelfs niet na de aanneming van een motie-Blusse, 23 Maart
1868, inhoudende, „dat geen landsbelang de jongste ontbinding had gevorderd". Toen de Tweede Kamer voor den tweeden keer de begrooting
van Buitenlandsche Zaken verwierp (28 April 1868) overwoog het ministerie een derde ontbinding. Gelukkig kwam het zoover niet, waarschijnlijk
mede door het ingrijpen van enkele leden der Eerste Kamer, die door de
Kamer een adres aan den koning wilden doen richten „naar aanleiding van
de buitengewone spanning in het land, grootendeels teweeg gebracht of
versterkt door beslissingen, die in de Tweede Kamer zijn gevallen en door
besluiten van den Koning, die daaraan zijn gevolgd". Bij Koninklijk Besluit
van 3 Juni 1868 werd eindelijk aan alle ministers eervol ontslag verleend.
Wanneer sindsdien ernstig meeningsverschil tusschen de meerderheid
der volksvertegenwoordiging en een ministerie bleek te bestaan, week het
ministerie, althans wanneer de meerderheid der Tweede Kamer geacht werd
ten opzichte van het punt in kwestie eenzelfde gevoelen te hebben als de
meerderheid van het yolk.
Bij onzekerheid of wanneer men van het tegendeel overtuigd was, is
een enkele keer de Kamer ontbonden. Maar voor dezelfde zaak niet meer
dan een maal; kwam de Kamer na de ontbinding bijeen, dan hood haar
samenstelling meerderen waarborg van overeenstemming met de gevoelens
van de natie en maakte het zittend Kabinet in verband met de mogelijkheid
van goede samenwerking tusschen Regeering en Kamer het besluit op van
blijven of heengaan.
Het parlementaire stelsel in zijn Nederlandschen vorm was daardoor
gevestigd.
Hoe staat de A.R. Partij tegenover dit stelsel?
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Het is ons een vreugde, voor de meening van Groen van Prinsterer over
deze zaak te kunnen verwijzen naar het uitermate leerrijk artikel van Prof.
Fabius in dit Gedenkboek.
Wij volstaan met een aanhaling uit Groen's beroemde, groote rede van
27 Juli 1849 -- let op den datum --:
„Ziedaar de uitnemendheid van het constitutioneel gouvernement. Er is
een meerderheid en een minderheid; de minderheid bepleit en de meerderheid beslist, en als de minderheid over de meerderheid klaagt, zeg ik: zie
wederom de uitnemendheid der constitutioneele monarchie, in de weldaad
der openbaarheid; zoo de meerderheid beslist, zij doet het ten aanhoore
der Natie en de minderheid van heden kan morgen de meerderheid zijn".
En Dr. Kuyper schreef:
„De constitutioneele macht, waarover de Staten.-Generaal beschikt, is
derwijs alomvattend, dat een door parlementair votum getroffen Minister
of Kabinet steeds het wijst handelt met zich van alle verzet hiertegen te
onthouden".
„Het is nu eenmaal niet anders. Tenslotte moet de finale beslissing in een
constitutioneel geregeerd land steeds bij de vertegenwoordiging van het
yolk blijven. Het yolk blijft dan naar Antirevolutionair beginsel de hoofdzaak, en de Overheid is aan dit zelfstandige yolk door God gegeven, or
het te leiden op zijn historisch pad van eer en volksgeluk".
De A. R. Partij acht het parlementaire stelsel, waarin overwegende invloed
van de Volksvertegenwoordiging op den gang van zaken mogelijk is, zeer
wel bestaanbaar met de erkenning van het geheel eigensoortig karakter van
het gezag der overheid onder de opperhoogheid Gods.
Maar de A. R. Partij bestrijdt principieel en rusteloos de leer der yolksof rechtssouvereiniteit, die zoo dikwijls als grond voor het parlementaire
stelsel wordt aangevoerd.
Daarom ook komt zij met kracht op tegen de meening, dat de koning
verplicht is om zonder uitzondering alle door Eerste en Tweede Kamer
aangenomen wetsontwerpen te sanctioneeren.
De mogelijkheid van niet-onderteekening zal uiteraard grooter zijn bij
wetsontwerpen, die niet namens de Kroon, maar krachtens het aan de
leden der Tweede Kamer toekomend recht van initiatief zijn ingediend.
Zoo heeft in 1917 een initiatief-ontwerp Marchant c.s. tot wijziging van
art. 26 der L.O. Wet, dat door beide Kamers was aangenomen, de Koninklijke sanctie niet verkregen.

***

3. HET VERWERPEN VAN BEGROOTINGEN
OM REDENEN DAARBUITEN.
Het verwerpen van begrootingen, om redenen, buiten die begrooting gelegen, keurt ze, tenzij in zeer buitengewone omstandigheden, als machtsoverschrijding, af.

Artikel IX van het Program van Beginselen der A. R. Partij.

Naar luid van art. VIII van Naar Program van Beginselen verlangt de
A. R. Partij bevestiging, niet van allen mogelijken volksinvloed, maar alleen
van rechtmatigen volksinvloed.
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Daarom verzet zij zich ook met kracht tegen het gebruik van alle revolutionaire middelen om de regeering te dwingen tot toegeven of heengaan.
Tot die middelen rekent zij het zonder noodzaak weigeren van goedkeuring tot het doen van die uitgaven, waartoe de overheid krachtens de
wetgeving des lands is verplicht of die geeischt worden door 's lands welzijn.
Acht de Kamer het in 's lands belang, dat het gemeen overleg met een
bepaalden minister of met een geheel ministerie niet bestendigd wordt,
dan kan zij op verschillende minder ingrijpende wijzen, o.a. door een gemotiveerde motie, daaraan uiting geven. Een daad, die of moet leiden tot
algeheele ontwrichting van het Staatsorganisme, of door zijn dreigkracht
tot zwichten moet brengen, is alleen in zeer bijzondere gevallen te verdedigen.
Had men hier te lande evenals in Engeland een splitsing, die het mogelijk
maakte een begrootingsontwerp niet goed te keuren, zonder dat de Staatsadministratie -- ook afgedacht van bijzondere voorzieningen -- in het
honderd liep, dan zou verwerping van een begrooting om „politieke" redenen
een minder ernstig karakter dragen.
Nu evenwel alle uitgaven van een Departement in een begrootingsontwerp
zijn ondergebracht, nu er geen scheiding is gemaakt tusschen reeds bij de
wet verordende (als tractementen enz.) en nieuw-aangevraagde uitgaven,
nu men dooreen gemengd heeft „wat voor de Staatshuishouding zonder
ophouden door moet gaan, en hetgeen als middel tot verdere ontwikkeling
aan de orde moest worden gesteld" (Kuyper), nu is verwerping van een
begrooting om redenen daarbuiten gelegen steeds van ingrijpenden aard.
Wie op grond van bezwaren tegen een of meerdere artikelen der begrooting denkt te moeten tegenstemmen, dient den Minister zijn bezwaren
te noemen en moet bereid zijn voor te stemmen indien de Minister daaraan
tegemoet komt. Doet de Minister dit niet, dan heeft de tegenstem „redenen
in de begrooting". Wie zonder bezwaren of na wegneming der bezwaren
Loch tegen de begrooting stemt, doet dit om redenen buiten de begrooting
gelegen, welke die dan ook mogen zijn.
Dat men voor zijn tegenstem redenen in de begrooting heeft, is echter
niet in elk voorkomend geval voor ieder overtuigend aan te geven. Vooral
wanneer het gaat over uitgaven, die naar de overtuiging der kamerleden
zoo nauw verband houden met het beleid van den betrokken Minister, dat
zij daarvan niet losgemaakt mogen worden, kan over het tegenstemmen
verschillend geoordeeld worden.
Zoo moest ook Groen van Prinsterer het meermalen ondervinden, hoe
geheel verkeerd zijn houding inzake de begrootingen werd uitgelegd. Der
vermelding waard is hetgeen hem in de kamerzitting 1862-'63 overkwam, en
leerzaam vooral is de gedragslijn, door hem na de in het openbaar gegeven
onjuiste voorstelling van zijn afstemmen der begrooting gevolgd.
Steeds had Groen zich tegen het afstemmen van de begrooting, om redenen
buiten de begrooting, verklaard. Nog in zijn rede, bij de algemeene beschouwingen in de 'Tweede Kamer op 12 November 1862 gehouden, beriep
hij zich op Thorbecke, die in 1845 gezegd had: „Wij kunnen weigeren,
maar zullen wij al wat wij kunnen, refit achten? Niemand twijfelt dat
weigering der begrooting een dwangmiddel is. Het is eene oorlogsverklaring.
Men kan ertoe zijn gedwongen, gelijk een yolk soms wordt gedwongen tot
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opstand. Heeft het Gouvernement zich in staat van oorlog tegen de wetten
gesteld, en schieten alle regtsmiddelen te kort, ik zal mij ook in staat van
oorlog gelooven".
Doordien Groen ook op dit punt trouw bleef aan zijn overtuiging, miste
hij een wapen, dat door anderen als het meest doeltreffend herhaaldelijk
werd gehanteerd.
In 1863 schreef Groen:
„Steeds was hierdoor mijne positie, vergelijkenderwijs met die der meeste
andere leden, zwak; maar in deze zitting werd ze onhoudbaar, omdat de
tegenpartij, zoodra ik afstemde of op de mogelijkheid van of stemming wees,
mij van het zoeken naar voorwendselen verdacht hield".
Wat was er geschied? De Minister van Financien Betz had 8 December
1862 in de Tweede Kamer de volgende, voor den afwezigen Groen beleedigende woorden gesproken:
„Ik houde mij overtuigd dat, als de val van dit kabinet afhing van zijne
stem, ons vonnis geveld zou zijn, in spijt van de meest plechtige verzekeringen van het tegendeel". En de Minister van Kolonien Fransen van de
Putte voegde eenigen tijd later Groen toe:
„Kom er voor uit! zoek geene uitvlugten! zeg: ik stem tegen Uwe begrooting, ik heb vroeger gedwaald, maar zoek niet den eersten haak den
beste . . . . Neen, eerlijk, opregt, rond, stem tegen." Wat Groen dus als
„redenen in de begrooting" aangevoerd had of zou kunnen aanvoeren werd
door Ministers der Kroon achterna of van te voren als een voorwendsel
beschouwd, waarachter wezenlijke „redenen buiten de begrooting", pogingen
om Ministers uit de tegenpartij tot heengaan te dwingen, verscholen waren.
Hoe beantwoordde Groen deze verdachtmaking?
Onmiddellijk na de rede van den Minister van Kolonien sprak
„Nu
een Minister zich een soort van inquisitie veroorlooft naar de redenen
waarom een lid der Kamer eene begrooting verwerpt, nu hij zich niet ontziet
mij toe te voegen: gij zoekt een nevendoel en dit is niet loyaal, niet eerlijk,
niet Christelijk, nu erken ik, dat op dien voet, ik tot het stemmen voor elke
begrooting verpligt word. Aldus is de positie, waarin ik misschien te lang
volhard heb, ten eenen male onhoudbaar. Ik zal er nu ernstig op bedacht
zijn om zonder het beginsel prijs te geven dat men de Kroon niet tot
verandering van Ministers mag dwingen, te zorgen dat, evenals elk lid der
Kamer, ook ik in de gelegenheid zij om van gebrek aan vertrouwen in een
Minister, door een afstemmen van zijne begrooting te doen blijken."
Den volgenden dag deelde Groen zijn gedragslijn voor het vervolg mede.
„Bij volkomen getrouwheid aan het beginsel dat ik voorsta, moet ik
zorgen met de overige leden der Kamer op gelijken voet deelgenoot te
zijn van den gewigtigen strijd" . . . . „Wat ben ik nu voornemens te doen?
Ik verklaar nimmer mijn toestemming te zullen weigeren aan een kredietwet. 1 ) Zoo breek ik de revolutionaire lijn. Zoo breng ik de pligten der
Kamer met de regten der Kroon in verband. Zoo blijf ik aan mijne antecedenten getrouw."
1 ) Kredietwet is een wet, waarbij in afwachting van de vaststelling der begrooting,
machtiging tot het doen van uitgaven wordt verleend b.v. tot de helft van het bedrag
der posten van een verworpen begrooting.
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Door zeer bijzondere omstandigheden werd Gwen gedwongen en kunnen
ook onze tegenwoordige A. R. Kamerleden genoodzaakt worden, om tegen
een begrooting te stemmen om redenen buiten de begrooting.
Maar evenmin als voor Groen zal dit voor onze Kamerleden een eersten
stap zijn op den revolutionairen weg. Want evenals Groen blijven zij met
onze partij gekant „tegen de logische ontwikkeling op de revolutionaire
lijn; geen begrooting, geen kredietwet, geen belasting, zwichten van het
koninklijk gezag, volkssouvereiniteit, republiek, dat is de anti-constitutionele
dommekracht om den Koning te dwingen".

***
4. HET KIESRECHT.
Opdat de Staten-Generaal in de natie wortelen en het yolk niet
slechts in naam vertegenwoordigen, zal het kiesrecht organisch zijn
in te richten en wel met toepassing van het gezinshoofden-kiesrecht
en van de Evenredige vertegenwoordiging voor de Tweede Kamer:
en daarnaast van het recht der verschillende maatschappelijke
groepen, om zich door eigen gemachtigden in een andere Kamer te
doen vertegenwoordigen. Krachtens beQinsel verwerpt de partij
stemdwang en wraakt zij een staatkundig vrouwenkiesrecht. Het
stemrecht der weduwen volgt van zelf uit het kiesrecht der Gezinshoofden.
Artikel XI van het Program van Beginselen der A. R. Partij.

Wat art. XI verstaat onder het recht der verschillende maatschappelijke
groepen, om zich door eigen gemachtigden in een afzonderlijke Kamer te
doen vertegenwoordigen, wordt met groote duidelijkheid in dit Gedenkboek
aangewezen in de bijdrage van den heer Amelink.
Evenmin als deze wensch naar een eigen „Kamer van Belangen" naast
een „Kamer van Beginselen" zijn de meeste overige verlangens, in art. XI
uitgesproken, verwezenlijkt.
We hebben gekregen een algemeen individueel kiesrecht van mannen
en vrouwen, waarin de ook door ons begeerde medewerking van het yolk
aan de samenstelling der Staten-Generaal niet tot haar recht komt.
Immers kan in het stelsel van het zoogenaamde algemeen stemrecht een
kiezer alleen zichzelf vertegenwoordigen. Het kiesrecht is hoofdelijk en
persoonlijk en blijft beperkt tot hem, die het verkrijgt. Zoo blijft het yolk
buiten beschouwing. Want individuen, d.w.z. op zichzelf staande personen
zonder naderen band of bepaling, vormen geen yolk, maar alleen naar het
woord van Da Costa „een hoop zielen op een stuk grond".
Daarom hebben Groen en Kuyper steeds een kiesrecht voorgestaan, dat
zich aansloot aan de natuurlijke ontwikkeling van het yolk. Geen optelsom
van individuen, geen mechanisch begrip is het yolk, maar een levend organisme, bestaande uit kleinere en grootere geledingen. Het Gezinshoofdenkiesrecht is de vrucht geweest van deze gedachte.
Door het leven van het gezin als organisch geheel kwam de formatie
der volken, die ingevolge de ordinantie Gods heeft plaats gevonden, tot
hooge ontwikkeling.
En nu is in het organisch gezinsleven van Godswege het hoofd van het
gezin geroepen om voor de handhaving en de nakoming van de rechten
en de plichten van het gezin zorg te dragen.
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In de lijn van zijn roeping ligt het, om voor alle leden van het gezin
op te komen, hen te beschermen en zoo noodig hen te vertegenwoordigen.
Wordt aan de gezinshoofden het kiesrecht toegekend, dan is er aithans
ten deele vertegenwoordiging van den nationaal-organischen samenhang van
het yolk naar zijn oorsprong en wezen.
Onder de gezinshoofden worden natuurlijk ook de weduwen gerekend.
Beteekent het opkomen voor gezinshoofdenldesrecht een bestrijding van
het individualistisch kiesrecht, de veroordeeling van laatstgenoemd kiesrecht
sluit in zich de veroordeeling van het vrouwenkiesrecht, voorzoover het
voortvloeit uit het verkeerde beginsel.
De valsche gedachte van gelijkheid van den „enkeling" tegenover alle
andere „individuen" en van vrijheid van elken band moet bestreden worden
ook in den eisch van gelijkstelling van de vrouw aan den man en in het
streven naar verbreking van natuurlijke verhoudingen. Naar a. r. opvatting
gaat het vrouwenkiesrecht in tegen de bijzondere bestemming van de vrouw,
voortvloeiend uit haar eigensoortige natuur.
Aileen voorzoover haar de nood is opgelegd mag en moet de vrouw door
haar stem uit te brengen opkomen voor de eere Gods, tegen de ondermijning
van de christelijke grondslagen van gezin en maatschappij en staat.
Maar waar geen noodzaak is,
als thans bij het passief kiesrecht, het
recht om verkozen te worden
daar moet van het vrouwenkiesrecht als
regel geen gebruik gemaakt worden. Voor de taak van de „anti-revolutionaire vrouw in het staatkundig leven" mogen we verder verwijzen naar het
principieel betoog in dit Gedenkboek van Me j. H. S. S. Kuyper.
Wat de evenredige vertegenwoordiging betreft, reeds Groen noemde
een kiesstelsel antinationaal, waarin het mogelijk was, dat men over het
geheele land een aanzienlijk aantal stemmen op zich vereenigde en toch
of niet of ternauwernood in een district gekozen werd.
Voor evenredige vertegenwoordiging pleiten dan ook het recht en de
billijkheid, en principieele bezwaren kunnen moeilijk ingebracht worden,
mits de toepassing van het stelsel niet beschouwd wordt als een middel
om de volkssouvereiniteit (in den bestreden zin) tot gelding te brengen.
Anders staan de zaken ten opzichte van den stemplicht, met strafbepaling,
zooals die in art. 72 en 150 der Kieswet zijn opgenomen.
Van Christelijk-Historische zijde worden deze bepalingen wel verdedigd
op grond van de opvatting van het kiesrecht als een opdracht van Overheidswege.
In dezen gedachtengang kan het noodzakelijk zijn om de waarneming
van de functie, door de Overheid verleend, in het belang van den Staat
verplichtend te stellen.
Naar antirevolutionaire opvatting is het kiesrecht een der hedendaagsche
vormen, waarin het yolk de vrijheid heeft om uit kracht van zijn door God,
niet door de Overheid, hem gegeven grondrecht mede te werken tot den
goeden gang van het staatsleven.
De uitoefening van dit recht is voor den onderdaan zedelijke plicht.
Maar de Overheid schendt een der grondvrijheden, indien zij deze zedelijke
plicht tot een rechtsplicht maakt, door een strafbepaling bekrachtigd.

***

go

MR. G. M. DEN HARTOGH

5. DE ZEDELIJKE BAND TUSSCHEN KIEZERS EN GEKOZENEN.
Zij verlangt daartoe bevestiging van den rechtmatigen yolksinvloed, die krachtens den zedelijken band tusschen kiezers en gekozenen, door de Staten-Generaal, naar eisch van onze historie, op
het staatsgezag wordt uitgeoefend.
Artikel VIII van het Program van Beginselen der A. R. Partij.

Van volksinvloed wordt hier gesproken. Evenmin als de Staten-Generaal
zijn de kiezers deelhebbers aan het staatsgezag. Maar een belangrijken
invloed op het staatsgezag achten wij in de lijn van ons gemeenebestelijk
verleden en voor een cultuurvolk als het onze in dezen tijd noodzakelijk.
Die invloed moet, mede met het oog op de verantwoordelijkheid, die
voor den gang van het openbare leven ook op het yolk rust, aangewend
worden ter handhaving van de volksrechten en vrijheden, maar ook tot
steun van het overheidsgezag. Het yolk kan zijn invloed onder meer doen
gelden door deelname aan de verkiezingen voor de Staten-Generaal. Door
hun stem kunnen de kiezers medewerken aan de benoeming tot lid van de
Staten-Generaal van diegenen, die naar hun oordeel daarvoor het meest
geschikt zijn.
Welke is nu de verhouding van kiezers en gekozenen?
Tijdens de republiek der Zeven Vereenigde Nederlanden waren de leden
der Staten-Generaal gebonden aan de lastgeving van de Staten der Provincien, die hen afvaardigden, welke Staten op hun beurt weer aan lastgevers
gebonden worden.
Had men ten aanzien van eenig onderwerp geen lastgeving of was deze
ontoereikend, dan meest er ruggespraak gehouden worden met de lastgevers,
en eerst daarna kon het advies of de stem uitgebracht worden.
Een dergelijke verhouding van lastgevers en lasthebbers is thans door de
grondwet uitgesloten, die bepaalt, dat de leden der Staten-Generaal zullen
stemmen, „zonder last of ruggespraak met hen, die benoemen."
In hoofdzaak zijn er sinds de Fransche revolutie drieerlei gedachten
over de verhouding van de kiezers tot de gekozenen naar voren getreden.
De meer consequente aanhangers van de leer der volkssouvereiniteit zien
in de afgevaardigden der Staten-Generaal lasthebbers van de kiezers. De
kiezers zijn de eigenlijke rechthebbenden, maar door aantal, afstand en wat
dies meer zij kunnen zij niet allen zelf bijeen komen. Daarom oefenen zij
hun recht van wetgeven uit door middel van hun afgevaardigden. De
Staten-Generaal zijn dus een gebrekkig hulpmiddel, dat aan de zuivere
toepassing van de theorie van den algemeenen wil, die de eenige souverein
is, ook maar al te vaak afbreuk doet. Op een onzelfstandige uitoefening
van de functie van de leden der Staten-Generaal wordt daarom aangedrongen. En aan de Vertegenwoordiging wordt het recht betwist om in
belangrijke vragen te beslissen, zoolang de kiezers, de regeerders en wetgevers, zich niet hebben uitgesproken. Kan er geen voortdurende ruggespraak zijn met de souvereine kiezers, door korte zittingstermijnen der
kamerleden, door moreele (of immoreele) pressie tot aftreden, door een
referendum kan veel in de gewenschte richting geschieden.
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Een tweede stelsel is dat van de „vertrouwensmannen". In dit stelsel
„komt het er voor de kiezers maar op aan", schreef Dr. Kuyper, „een man
van onafhankelijk fortuin, van respectabel karakter en van degelijke bekwaamheid te vinden, van wien men in het algemeen nog wel niet weet,
maar tenminste onderstellen mag dat zijn sympathieen naar denzelfden kant
uitliggen als die van zijn kiezers". „ „Het komt dus volstrekt in dit stelsel
niet te pas, om iemand eer men hem kiest te vragen wat hij denkt of wit;
veel min om hem op bepaalde punten een verklaring te ontlokken; en nog
minder kan er sprake van zijn, om hem, is hij eenmaal gekozen, met zijn
kiezers voeling te doen houden. Immers „zooals de heeren het wijzen, zoo
zal de kiezer het prijzen", is voor dit verouderd systeem de ouderwetsche
levensspreuk. Niet slechts „ruggespraak" toch, maar ook „samenspraak"
met de kiezers is in dit stelsel verboden waar." "
De derde opvatting van den „zedelijken band tusschen kiezers en gekozenen" is de echt antirevolutionaire gedachte, door Groen van Prinsterer
steeds voorgestaan en door hem in 1864 in een polemiek met Dr. Fruin met
groote klaarheid ontwikkeld en met zeldzaam talent verdedigd.
Groen had voor de verkiezingen van 1864 geadviseerd om aan sommige
candidaat-kamerleden, wier standpunt inzake de onderwijskwestie tot dusver
niet ondubbelzinnig ten gunste van het christelijk onderwijs was geweest,
geen steun te verleenen, voor zij een bevredigende verklaring van hun
overtuiging aangaande deze cardinale kwestie hadden afgelegd.
Dr. Fruin beschuldigde nu Groen van „poging tot corruptie van yolksvertegenwoordigers". „Scherper en onverdiender aanval" schreef Groen
„heb ik nooit, dunkt me verduurd".
Het betoog van Fruin rustte op de onderstelling, dat er een beding gemaakt was, dat er koop en verkoop had plaats gevonden, leverantie van
stemmen der kiezers tegen verbintenis tot het uitbrengen van een stem in
de Kamer ten gunste van het christelijk onderwijs.
Groen wees erop, dat hij slechts rondborstige verklaring van beginselen
had gevraagd in verband met vraagstukken, die aan de orde van den dag
waren. Geen verbintenis beoogde hij, maar het uitspreken eener te land
verzwegen overtuiging.
Ten overvloede had hij uitdrukkelijk uitgesproken de noodzakelijkheid
van volkomen vrijheid van den volksvertegenwoordiger tot wijziging zijner
beginselen. Maar die vrijheid mocht volgens Groen „niet worden ingeroepen
ter wegcijfering bij de verkiezingen, van een voorafgaand overleg, dat zich
Her te lande doorgaans tot eenige algemeene en dubbelzinnige phrases
beperkt en evenwel, in zijn wezenlijkheid, niet in zijn bedriegelijken schijn
de ziel van het constitutioneel gouvernement is."
„Die noodlottige wegcijfering heeft de grondwet, onder het verbod van
ruggespraak niet bedoeld". Dr. Fruin achtte zelf ook geoorloofd te vragen
wat de candidaat dacht over het vraagstuk van den dag. Maar als Dr. Fruin
daaraan toevoegde dat het antwoord den candidaat tot niets verplichtte
merkte Groen op: „Voorzeker tot niets hoegenaamd dat met de Grondwet
of met politieke moraliteit in strijd is. Maar verder kan ik niet gaan. Wel
is naar mijn inzien, de candidaat gehouden om niet van een, na rijp beraad,
gegeven antwoord ligtvaardig en zonder rekenschap of te gaan. Volslagen
willekeur, een vrijbrief om ligtgeloovige kiezers te overreden met een ant-
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woord dat, in letterlijken zin tot niets hoegenaamd verplicht, vind ik niet
begeerlijk. Liever had ik een kiezen in den blinde dan bij dergelijk licht.
Ik zou zelf uit zoodanige gedachtenwisseling, naast de stembus, eenig gevaar
zien voor de politieke moraliteit."
Groen wenschte, waar het de beginselen of taken van hoog gewicht gold,
openlegging der gronden, wanneer men in het Parlement sprak en stemde
in tegenspraak met vroegere overtuiging, in verklaring kenbaar gemaakt.
„Ontbreekt die openlegging dan is er reden van twijfel aan de oprechtheid der overtuiging, of in de Kamer of bij de stembus."
Niet alleen mag den candidaat naar een verklaring op een hoofdpunt
worden gevraagd, maar ook een programma mag den candidaat volgens
Groen worden voorgelegd. „Zoo programma in de gewone beteekenis moet
worden opgevat, niet als voorschrift, waarin de overtuiging geboeid wordt,
maar als voorafgaand schrift, waarin ze zich uitspreekt, als trace van hetgeen
men voornemens is te verrichten, als plan de campagne, dat men der volksvertegenwoordiging en den volke niet met behoedzame slimheid verbergt,
maar met openhartigheid voorlegt, dan is het geoorloofd en wenschelijk,
dan is het een middel om intrigues te doen wijken voor beginsels."
Men ziet, dat Groen onder „den zedelijken band aan de kiezers" verstond
den zedelijken band aan de overtuiging, door het kamerlid voor de verkiezingen kenbaar gemaakt aan de kiezers, die op grond daarvan hun
stem op hem hebben uitgebracht. De candidaat kon zijn overtuiging doen
blijken door aflegging van een verklaring of instemming met een program.
Zoo werd het vereischte verband gelegd, waarvan Groen schreef: „Verband van Volksvertegemvoordiging en Volk is het eerste vereischte, het
levensbeginsel van een constitutioneel Gouvernement".
Wel was de lof verdiend, in 1871 aan Groen door een tegenstander
gegeven, dat „niemand beter dan hij de eischen van den constitutioneelen
regeeringsvorm begrijpt en in toepassing brengt".
Op het voetspoor van Groen wees Dr. Kuyper erop, dat de afgevaardigde
drager moet zijn van de beginselen zijner kiezers, dat hij door die beginselen,
niet door een voor elk geval bepaalde toepassing zedelijk gebonden is
aan zijn kiezers.
Zijn gedachten over de verhouding tusschen kiezers en gekozenen drong
Dr. Kuyper samen in deze woorden:
„Tegenover de valsche theorie, die door de Grondwet allerminst gerugsteund is, eischen we daarom onzerzijds:
dat de levensband tusschen yolk en volksvertegenwoordiging gezocht
worde in den persoon des candidaats, dat daartoe die persoon zich uite,
zich bekend make en in scherpe lijnen het photogram van eigen inzicht geve;
dat de gekozene, juist om persoon te zijn in onafgebroken contact blijve
met het yolk, dat hem koos, door tot dat yolk te spreken en het te hooren;
dat zijn uit te brengen stem steeds geheel en ten volle door eigen overtuiging en inzicht gedekt zij; en eindelijk dat elk kamerlid van beginsel in
het accidenteele zooveel van eigen inzicht prijs geve als onmisbare eisch is.
zal samenwerking mogelijk zijn en op de scherpe kanten van het individu
de band der liefde en der gemeenschap niet breken".
De roeping, die voor de versterking van dien band van liefde en gemeenschap tot het A. R. yolk eenerzijds en tot de A. R. Kamerleden ander-
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zijds uitgaat, werd nooit aangrijpender geteekend dan door Groen in het
slot van zijn Een staatsman nied een evangeliebelijder:
„Zeg het aan de kiezers, zeg het aan het yolk achter de kiezers, zeg het
in het huisgezin van kiezer of niet-kiezer, zeg het aan ieder geloovig lid
der gemeente, zeg het aan man of vroutv, die het Evangelic liefheeft, die
christelijke volksopvoeding waardeert, die van onze verantwoordelijkheid,
met het oog op den zegen der volkshistorie van Nederland en Oranje, besef
beef t; zeg het aan ieder die, temidden van de ontzettende Godslastering
onzer dagen, de kalmte en gemoedsvrede van den Christen niet met een
thans inderdaad verachtelijk laodiceisme verwart; zeg en herzeg hun, dat
ik, niet als staatsman, niet als hoofd eener partij, maar als belijder van het
Evangelie, hun geloovig Amen op mijne belijdenis in de Tweede Kamer
to gemoet zie."

START EN GEZIN
DOOR Prof. Dr. V. H. RUTGERS.
De beteekenis van het gezin voor de menschelijke samenleving kan niet
licht te groot worden voorgesteld. In en door het gezin is de menschheid
tot ontwikkeling gekomen en bestaat zij voort. Daarbij moet niet alleen
gedecht worden aan het voortbestaan van de menschheid door de voortplanting in de gezinnen; maar er moet ook worden gelet op de beteekenis
van het gezinsinstituut voor den organischen opbouw der menschheid, er moet
worden gelet op de onontbindbaarheid van het huwelijk, op de liefde tusschen
ouders en kinderen, op de natuurlijke betrekkingen, die het gezin schept,
op de verhoudingen die de Heilige Schrift in het Goddelijk scheppingsplan
grondvest. Zou iemand de vraag stellen of menschelijke samenleving denkbaar is met vernietiging van het gezin, dan zouden we willen wijzen op de
proeven, die ter bereiking van dit doel genomen zijn. Men behoeft niet te
zien naar geheel wilde volksstammen, maar kan het oog richten op SovjetRusland, waar de diepe ellende, waarin duizenden kinderen zijn gedompeld,
en de zedelijke weggezonkenheid van talloos velen de ontzettende gevolgen
toonen van de ondermijning van het huwelijk en de vernietiging van het
gezinsleven.
Bij de bespreking van het Christelijk huisgezin wijst Dr. Kuyper in de
Gemeene Gratie (III blz. 305) er op, dat het karakter van het huisgezin,
als natuurlijk gegeven, uit de schepping voortvloeit. Het huisgezin, dat wij
kennen, is niet een uitsluitend bezit van de Christelijke volken, maar bestond
en bestaat ook in Israel, ook waar de Islam heerscht, ook onder hoogerstaande heidensche volken. „Dit kan daarom niet anders'', gaat Dr. Kuyper
voort, „omdat het Gezinsleven vanzelf, en op geheel natuurlijke wijze, uit
de eigen grondtrekken van ons menschelijk leven voortkomt. Niet de mensch
verzon het of vond het uit, maar God-zelf fundeerde het in de schepping.
Ten eerste, door de splitsing van de menschheid in de twee geslachten. Ten
tweede, doordat Hij menschen uit menschen deed geboren worden. Ten
derde, door de volkomen hulpeloosheid van het kind in zijn eerste levensjaren. Ten vierde, door de noodzakelijkheid van het hebben van een woning.
Ten vijfde, door de moeite om aan het dagelijksch brood te komen. Ten
zesde, door de noodzakelijkheid, om zich voor eigen veiligheid en rechtszekerheid aaneen te sluiten. En ten zevende, door de natuurlijke liefde, die
Hij aan man en vrouw, aan ouders en kinderen, aan broeders en zusters,
voor elkander inschiep. Dit zijn dan ook de zeven pilaren, waarop geheel
de bouw van het Huisgezin rust. En hoe ook zonde en bederf deze schepping
Gods poogde en nog poogt te verwoesten, altoos zal ze, dank zij de Gemeene
Gratie, de veerkracht in zich bezitten, om zich opnieuw op te richten.
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Al wat van Goddelijke vinding en Goddelijke schepping is, draagt in
zich zoo onuitroeibare levenskrachten, dat het al wat menschen vonden
of in elkaar zetten, steeds verre overtrof. En al is niet te zeggen, hoe
ver de verwoesting der zonde ook op dit terrein zou zijn doorgegaan,
zoo de Gemeene Gratie de natuurlijke kracht van het Huisgezin niet
voor verdere verkwijning bewaard had, gesteund door die werking der
Gemeene Gratie was het Huisgezin eenvoudig onuitroeibaar."
„Doch hieruit volgt dan ook, dat we in ons Christelijk Huisgezin het
ons nooit mogen voorstellen, alsof het Huisgezin zelf een vrucht van het
Christendom ware. Zoo te spreken, is ijdeie phraseologie. Dat het Christelijk Huisgezin het huisgezin in zijn hoogste volkomenheid vertoont, is
niet aan twijfel onderhevig, maar hieruit volgt nog in het minst niet, dat
het Huisgezin in zijn grondtrekken uit het verlossings•erk van Christus
zou zijn opgekomen. Dat is het niet. Dat is het zoo min onder ons als
onder Joden en Heidenen. En ook in onze Christelijke kringen moet,
zonder poging zelfs tot voorbehoud, volmondig erkend worden, dat onder
onze eigen voorvaderen, die nog nimmer zelfs den naam van Christus gehoord hadden, diezelfde prijsstelling op het huiselijk leven bestond, in wier
glans wij ons verheugen. Wie bij Tacitus de beschrijving leest, die hij van
het huiselijk leven der oude Batavieren of van de oude Germanen in het
algemeen geeft, heeft zich allerminst over zijn voorgeslacht te schamen.
Menge donkere schaduw moge ook op hun huiselijk leven gerust hebben,
maar niets kan het feit teniet doen, dat zij geleefd hebben in diezelfde gezonde
opvatting van het gezin en het huiselijk leven, die nog altoos de kracht van
onze nationale existentie uitmaakt. Stellen we ons dus een oogenblik voor,
dat het Evangelie niet in deze landen ware gepredikt geworden, dan volgt
hieruit nog geenszins, dat het Huisgezin in zijn levensvatbaren vorm hier
onbekend zou geweest zijn. Integendeel, ook dan zou er dat natuurlijk
samenleven van man, vrouw en kroost in eene woning geweest zijn, dat
nog altoos ook voor ons den grondtrek van het Gezinsleven uitmaakt. We
behoorden eenmaal tot een volksstam, die rijkelijk met Gemeene Gratie
bedeeld was, en het is dank zij de Gemeene Gratie, dat, ook zonder het
Evangelie, het Huisgezin onder ons zou zijn blijven bloeien."
Beziet men de menschheid zooals God die geschapen heeft, dan zijn in de
veelheid dier samenleving de gezinnen de natuurlijke eenheden, waaruit
zij is opgebouwd. Oppervlakkig schijnt het anders; men ziet niet gezinnen,
maar menschen als eenheden; en het is natuurlijk ook zoo, dat deze hun
individueel bestaan voeren; maar het zou miskennen van de werkelijkheid
zijn, wanneer men voorbij zag, dat die individual voor de samenleving in
de eerste plaats beteekenis hebben als deel van het gezin, waartoe zij behooren, van het gezin, dat zelf een eenheid is, die niet zichtbaar is zooals
de eenheid der lichaamsdeelen, maar daarom niet minder werkelijk.
De eenheid van het Huisgezin openbaart zich op allerlei wijze en legt
op een groot deel van het menschelijk leven beslag. Het gezin woont samen
in een huis, daar worden de maaltijden gemeenschappelijk genoten, wordt
de nacht doorgebracht, wordt een groot deel van den vrijen tijd gesleten.
De woningvraag raakt in de eerste plaats den welstand der gezinnen.
Woningverbetering komt in de eerste plaats aan de gezinnen ten goede;
de inrichting der woning is de trots van een ordelijk gezin. In de woning,
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binnen den kring van het gezin, ondervindt de mensch de grootste vreugd
en de diepste smart. Aan de woning zijn de herinneringen van het gezin
verbonden; te sterker wanneer, zooals het platte land het nog kent, opeenvolgende geslachten eenzelfde huis blijven bewonen.
Een gezin heeft ook een gemeenschappelijk inkomen; „leven uit een pot"
ziet niet slechts op de maaltijden, maar ook op de kas, waaruit de maaltijden worden betaald. De normale toestand is, dat, waar niet over vermogen
beschikt wordt, het gezinsinkomen de vrucht is van den arbeid van den
huisvader; maar het is een veel te gewoon verschijnsel, dat ook andere
leden van het gezin door hun arbeid tot het gezinsinkomen bijdragen, dan
dat de welvaart van een gezin alleen naar de verdienste van den vader
zal kunnen worden beoordeeld. Dat kinderen hun verdiensten voor zich
behouden, kan goeden grond hebben, b.v. indien zij sparen voor een uitzet;
maar wanneer zij, zonder zich om de behoeften van het gezin te bekommeren, hun eigen inkomen voor weelde in kleeding en persoonlijk genot
besteden, dan is dat een bewijs van verzwakking van den gezinsband.
Ook in het bezit der familie ligt een element van de eenheid van het
gezin. Het erfrecht, en in het bijzonder het wettelijk erfdeel der kinderen,
is de erkenning van dien band van het vermogen aan de familie. De gedachte, aan zijn kinderen jets te kunnen nalaten, is dan ook een sterke
prikkel om het bezit te behouden en te vermeerderen.
Niet minder krachtig werkt de samenhang van het gezin op geestelijk
gebied. De opvoeding in het gezin heeft in verre de meeste gevallen beslissenden invloed; zoo de ouden zongen, piepen de jongen. In het gezin
worden niet alleen levenswijsheid en allerlei practische kennis, maar ook
godsdienstzin en bijbelkennis van geslacht op geslacht overgedragen. „Niet
door eenzame mijmeraars op hun gehuurde kamer, maar door het yolk in
zijn huisgezinnen, worden de levensgedachten gekweekt, die op geestelijk
terrein den volksgeest beheerschen." Waar God gediend wordt, stelt zich
iederen dag het gezin voor Zijn aangezicht in het gemeenschappelijk besef
van diepe afhankelijkheid van Hem. En dat alles geldt niet alleen van het
gezin van den man van positie, van geld of van studie; maar het geldt
voor ieder gezin, of het in een paleis of in een but woont.
Voor het gemeenschappelijk leven van het yolk en ook voor het staatkundig leven hangt veel van het gezin af; het is de groote leerschool, waar
eerbied voor het gezag, liefde voor de vrijheid, en besef van plichten wordt
bijgebracht. In het gezin komt de mensch het eerst met het gezag in aanraking; een gezag, dat een onmiddellijk karakter heeft en dat aanvankelijk
tegenover het jonge kind zoo goed als alomvattend is. In de Goddelijke
wet wordt het ouderlijk gezag genomen als voorbeeld van alle gezag onder
menschen. Tegelijk is het gezin de school der vrijheid; het is tegenover
de buitenwereld een gesloten eenheid, prat op zijn rechten; de kern van
den weerstand tegen elke onderdrukking. Het „my house is my castle"
is een van de grondzuilen van de burgerlijke vrijheid. En eindelijk geeft
de organisatie van het gezin een samenstel van rechten en plichten (waarvan
de nakoming slechts zeer ten deele is af te dwinqen) , dat voor het maatschappelijk en staatkundiq leven de beste opvoedinq geeft.
Dit alles komt, omdat het gezin niet slechts een natuurlijk gegeven, maar
tegelijk een zedelijke instelling is, beheerscht door zedelijke krachten. De
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natuurlijke krachten, die het gezin bijeen houden, de band tusschen man en
vrouw, de eerbied voor de ouders, de bescherming, het onderhoud en de
opvoeding van de kinderen, het ontleent alles hoogere wijding aan het
Goddelijk gebod. Ook waar God niet wordt erkend, spreekt door Zijn
gemeene genade dit gebod in de harten der menschen, zoodat zij voor het
zedelijk-bindend karakter van het gezinsinstituut buigen.
Het gezin beleeft echter in onze dagen moeilijke tijden. Wat Delzons
daarover schreef in zijn „La famille francaise et son evolution" geldt ook
voor Nederland. De beschouwing van het huwelijk is veranderd. Terwijl,
naar de oude beschouwing, door het huwelijk de personen der echtgenooten
in zekeren zin in een nieuwe eenheid werden opgelost, is de nieuwe opvata
ting, dat de echtgenooten ook in het huwelijk individuen blijven. In geen
enkel opzicht offeren zij hun eigen leven op. Hun maatschap kan wel slagen,
wanneer zij dat beiden willen, maar een gezin in de oude beteekenis wordt zij
niet, omdat de echtgenooten die hoogere eenheid juist met willen vormen.
Deze wijziging van de opvatting van het huwelijk is slechts een symptoom
van een veel wijder verschijnsel. Het gevaar dreigt niet het huwelijk alleen,
maar al hetgeen, steunende op Gods gebod en op de ervaring van eeuwen,
de kracht van het gezin uitmaakt. Reeds in de achttiende eeuw kwam de
groote aanval met Rousseau's theoretische opvatting van den mensch. In
de negentiende eeuw deed de ondermijnende invloed van het individualisme
zich telkens weer langs allerlei wegen gelden. Daar was een romanliteratuur,
die in het onzinnigst begeeren een teeken van zieleadel zag, die den weerzin
tegen inspanning en den afkeer van dwang in een dichterlijk kleed hulde,
die iedere zwakheid, iedere verleiding met een waas van schoonheid omgaf,
en die het Ik op den Croon zette en tot Godheid verhief. Sterk in de ontleding van het menschelijk gemoed in zijn strijd en zwakheid, bracht zij
geen enkele medicijn, maar verlustigde zij zich in de crisis, om haar zelf.
Eenmaal binnengedrongen kon dat individualisme van het sentiment niet
nalaten in wijderen kring zijn noodlottigen invloed uit te oefenen. Tegenover de plichten van het huwelijk deed men het recht van de liefde en van
den hartstocht gelden; tegenover den eisch van het maatschappelijk behooren,
werd het recht van de persoonlijkheid gesteld. Straks volgde de conclusie,
dat er geen grond is om een huwelijk te doen voortduren, dat een last
geworden is; het is beter dat ieder zijn vrijheid herneemt; voor alles gaat
toch, dat men van zijn leven wil genieten.
Een andere uiting van het individualisme is het feminisme, de algemeene
geestesrichting, die uitgangspunt neemt in de vrije persoonlijkheid der vrouw,
die in het huwelijk geen gehoorzaam.heid, maar gelijkheid wil. Deze beweging is het noodzakelijk gevolg van de individualistische strooming, die
— hand aan hand met een democratie, die in gelijkheid van alien haar
shibboleth zoekt aan de menschen de overtuiging bijbrengt, dat ieder
voor zich, vrij van elken band, als hoogste doel heeft te streven- naar de
volkomen ontplooiing van eigen persoonlijkheid.
Vooral het gezin moest onder dit overal doorsiepelende individualisme
lijden. Waar blijft bij het uitleven der persoonlijkheid het besef van de
roeping, die door een bepaalde levenspositie wordt opgelegd? Waar blijft
de erkenning van den onafwijsbaren plicht om zijn kinderen op te voeden,
waar de kracht om de offers te brengen, die daarvoor noodig zijn? De
,
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kinderen zelf, ademende in de sfeer van onafhankelijkheid, zoo niet van
verzet tegen gevestigde instellingen, vergeten de gehoorzaamheid.
Voor weerstand tegen de machten, die het belagen, moet het gezin zich
niet op den staat verlaten. Het moet verweer vinden in zich zelf, in de
natuurlijke krachten, waaruit het opkomt, in de doorwerking van de Christelijke traditie, in de bevestiging en weeropleving van het religieus-ethisch
besef. De christelijke volkszede heeft in het gezin een zeer sterke stelling,
waar zij zich nog lang kan handhaven, zelfs tegen de aanslagen van een
revolutionaire wetgeving.
Daarmede is niet gezegd, dat de houding van den staat voor het gezin
geen beteekenis heeft. Integendeel, de staat kan door wetgeving en bestuur
op allerlei wijze op het gezin inwerken, het eerbiedigen, het bevestigen,
het beschermen tegen gevaren, het ruimte geven voor de vervulling van
zijn roeping, of ook het terugdringen, het in zijn groei en bloei tegenhouden,
het de betrachting van zijn plichten onmogelijk maken. Daarom is de houding
tegenover het gezin juist van zoo groote beteekenis, ook in den strijd om
het staatsbestuur; daarom is zoo'n scherp verzet noodzakelijk telkens.
wanneer het individualisme en het daarin wortelend staats-absolutisme met
nieuwe stukken komt tot aantasting van het huwelijk, tot krenking van het
gezin, tot miskenning van ouderplichten en rechten. In die afwering, in die
sociale verdediging liggen reeds afdoende redenen van bestaan voor een
A. R. partij. Onze partij is in den strijd voor ouderrechten op schoolgebied
groot geworden; zij zou haar karakter verloochenen, indien zij ooit kamp
gaf, zoo dikwijls de positie en de rechten van het gezin op het spel staan.
Wat het gezin van den staat verwachten kan, is in de eerste plaats, dat bij
het bestellen van 't recht de staat aan 't gezin de plaats geve, die 't toekomt.
Voorop staat hier de regeling van het huwelijksrecht. In de laatste jaren
Is er een niet zoo geringe aandrang tot herziening van onze huwelijkswetgeving. Tegenover dien aandrang is groote voorzichtigheid geboden.
Er zijn misstanden, die voorziening behoeven; doch het streven naar herziening vindt slechts zeer ten deele zijn oorsprong in den wensch die misstanden weg te nemen. Veel meer werken daarin valsche beginselen, die de
betrekkelijke zuiverheid onzer huwelijkswetgeving bedreigen. In zoover
herziening beoogt de vrouw met inachtneming van de juistc grondslagen van
het huwelijksrecht bescherming te verleenen tegen tyrannie of wanbeheer
van den man, is zij niet in beginsel of te wijzen, en zal zijn na te gaan,
welke wijzigingen aanbeveling verdienen. Daarentegen is verzet geboden
tegen toepassing van het beginsel der gelijkheid van man en vrouw in het
huwelijk, dat het gezag van den man loochent en de eenheid in gevaar
brengt. Hier ligt de groote keus, die gedaan moet worden: zal het uitgangspunt zijn de eenheid van het huwelijk of de gelijkheid van man en vrouw'
Het stellen van twee gelijke partijen naast of tegenover elkander, is een
element van ontbinding, een miskennen van het organisch verband. Hier
geldt het beeld van de eenheid van het lichaam, waarin God de leden gezet
heeft, gelijk Hij gewild heeft. Van een gelijke functie van alle leden kan
geen sprake zijn. Zoo is er ook in het huwelijk geen gelijkheid; de man is
het hoofd, zonder dat daarin voor de vrouw eenige degradatie of minderwaardigheid is gelegen. Gaat men van de gelijkheid uit, dan is er voor de
maritale macht natuurlijk geen plaats; de vrouw moet dezelfde handelings-
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bevoegdheid bezitten als de man; en de consequentie is, dat, indien de
echtgenooten een verschil van meening niet in der minne kunnen oplossen,
een onpartijdig orgaan moet aangewezen zijn om de beslissing te geven.
Het huwelijksvermogensrecht vooral moet van die gelijke handelingsbevoegdheid de gevolgen ondervinden. De gemeenschap van goederen, die van het
eenheidsbeginsel uitgaat, eischt eenheid van beheer, die bij het gelijkheidsbeginsel niet te verwezenlijken is. Wat bij de herziening dreigt te geschieden,
is dan ook dit, dat instede van uit het karakter van het huwelijk de rechten
en plichten van de echtgenooten of te leiden, men aan dit karakter juist
geweld zal aandoen, de organische eenheid zal miskennen, en een gelijkheid
zal nastreven, die met een juiste opvatting van het huwelijk onvereenigbaar is.
Niet minder ernstig zijn de vragen, die met de echtscheiding verband
houden. Het is duidelijk, dat tusschen de eenheid van het huwelijk en zijn
onontbindbaarheid samenhang bestaat. Wat niet bijeengebonden, maar or
ganisch een is, kan niet gescheiden worden. Een tijdelijk huwelijk is geen
huwelijk. Echtscheiding is niet een instituut, dat uit het wezen van het
huwelijk voortvloeit, maar ze is met het wezen daarvan in strijd; een
abnormale instelling voor abnormale gevallen. De Nederlandsche wetgevinq
staat in het algemeen hier op den grondslag van de christelijke zedeleer.
Wel zijn de echtscheiding op grond van een veroordeeling tot gevangenisstraf van vier jaar of langer en de ontbinding van het huwelijk na vijfjarige
scheiding van tafel en bed met schriftuurlijke opvatting van de mogelijkheid
van huwelijksontbinding niet te vereenigen, doch de practische beteekenis
van deze beide instellingen is uiterst gering. Ernstiger is. dat in de rechtspleging een practijk ingang heeft gevonden, die de echtscheiding met onderlinge goedkeuring, door de wet uitdrukkelijk verboden, door een achterdeur
heeft ingevoerd: wanneer echtscheiding op grond van overspel wordt gevraagd, wordt het overspel bewezen geacht door de bekentenis van den
gedaagde, zoodat door samenspanning van partijen echtscheiding kan worden
uitgesproken en zeer veelvuldig wordt uitgesproken op grond van
overspel, dat wel is beweerd en erkend, maar dat in werkelijkheid niet heeft
plaats gehad. Tegen deze praktijk is tot nog toe, ook onzerzijds, tevergeefs
geprotesteerd. Pogingen door de ministers Nelissen en Regout aangewend,
om een einde eraan te maken, zijn niet met den gewenschten uitslag bekroond. De moeilijkheid om een bevredigende regeling te vinden moet men
zich ook niet ontveinzen. Het euvel schuilt veel meer dan in een lacune in
ons procesrecht in de geestesgesteldheid van een niet zoo smallen kring,
waar men voor de heiligheid en onontbindbaarheid van het huwelijk geen
eerbied meer heeft en waar men, naar te vreezen is,
de ervaring in
Engeland bewijst het
wanneer de thans gebruikte achterdeur gesloten
werd, ook tegen nog minderwaardiger middelen niet zou opzien om zich
van een huwelijk, waarvan men genoeg heeft, te ontdoen. Het is te hopen,
dat de meerderheid van ons yolk zich afkeerig zal blijven toonen van een
toegeven door de wetgeving aan den drang tot losser maken van den
huwelijksband, opdat verder afglijden althans kunne worden voorkomen.
Ons erfrecht doet de beteekenis van het gezin tot zijn recht komen.
Wijzigingen, in de laatste jaren aangebracht, als het beperken van het
wettelijk erfrecht van bloedverwanten tot den zesden graad en het invoeren
van een wettelijk erfrecht van den langstlevenden echtgenoot, zijn of met
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den eerbied voor den gezinsband niet in strijd, of zelfs daaraan bevorderlijk.
De vraag kan worden gesteld, of de successiebelasting bij vererving binnen
het gezin niet hooger opgevoerd werd dan juist te achten is, omdat bij deze
vererving als regel van een verkrijging niet kan worden gesproken.
Nauw is het gezin ook betrokken bij de regeling van de positie van
onwettige kinderen. Het napoleontische verbod van onderzoek naar het
vaderschap ging uit van een dubbele moraal voor man en vrouw en had
ten doel de gevolgen van verboden omgang geheel voor rekening van de
vrouw te doen komen. Dit stelsel moest onder de mokerslagen der critiek
bezwijken. De plichten van den verwekker tegenover het onwettige kind
en tegenover de ongehuwde moeder zijn thans in de wet omschreven; en
wel op zoodanige wijze, dat er geen sprake is van het opnemen van het
onwettige kind in den familieband, van het wettigen van hetgeen onwettig
is. Het gevaar van de regeling van de positie van onwettige kinderen ligt
daarin dat de positie dier kinderen en de verhouding, waaruit zij zijn
gesproten, door die regeling een wettig en normaal karakter zou gaan dragen.
Alwat zou gaan in de richting van gelijkstelling van onwettige kinderen met
wettige, van gelijke behandeling van ongeoorloofde verbintenissen met wettige huwelijken leidt noodzakelijk tot het neerhalen van het aanzien van het
huwelijk, onverschillig of die gelijkstelling wordt gevonden in het burgerlijk
recht, in de belastingwetgeving, in de pensioenwetgeving, bij de regeling
van onderstand aan werkeloozen, in de arbeidswetgeving, of bij de sociale
verzekering. Vandaar het verzet tegen de bepaling in de ziektewet, die de
verzekering van uitkeering bij zwangerschap en bevalling ook op ongehuwde
moeders van toepassing doet zijn. Het is niet alleen een smaad, een onrecht
tegenover ongehuwde arbeidsters, dat zij verplicht zullen worden zich te
verzekeren, en premie te betalen voor die verzekering, tegen het risico van
zwangerschap en bevalling, maar tegelijk wordt deze gebeurlijkheid minder
vreeselijk gemaakt; door haar op te nemen onder hetgeen voorzien wordt.
wordt het gebod der kuischheid verzwakt; en door de getrof fen voorziening worden ongeoorloofde verhoudingen met het huwelijk gelijk gesteld.
Ook bij haar optreden op haar terrein in engeren zin heeft de overheid
dezelfde richtsnoeren te volgen, als bij het geven van haar rechtsregelen.
Met het gezin kan zij rekening houden bij de bepaling van het loon van
wie haar dienen. Wanneer het loon een redelijk levensonderhoud moet
verschaf fen, is er grond om het in verband te brengen met de grootte van
het gezin, een gemakkelijk te constateeren, en niet dagelijks wisselend,
element. Moge dit voor particulieren, behalve in zeer groote ondernemingen,
op verschillende bezwaren stuiten, de ervaring leert, dat het in den overheidsdienst als regel zonder groote moeite kan worden doorgevoerd.
Eveneens met het oog op het belang van het gezin neme of houde de
overheid als regel geen gehuwde vrouw in haar dienst. Ook het rechtstreeksche dienstbelang geeft voor die gedragslijn toereikende gronden: de
gehuwde vrouw staat als ambtenaar bij mannen en ongehuwde vrouwen
ten achter. Het vervullen van ambten door gehuwde vrouwen is echter ook
in strijd met de plichten, die het gezin aan de echtgenoote en moeder oplegt.
De overheid mag daartegenover niet onverschillig staan. Zij mag niet medewerken tot een ontwikkeling van maatschappelijke toestanden, die den bloei
der gezinnen benadeelt, en die juist begeerd wordt door hen, die den over-
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geleverden gezinsvorm willen zien verdwijnen om dien plaats te doen maken
voor de volledige emancipatie van de vrouw.
De erkenning van de beteekenis van het gezin heeft op geen terrein
grootere consequenties voor het staatsbestuur dan op dat van het onderwijs.
Hier staat telkens weer beginsel tegenover beginsel. Op de groote vraag:
is de opvoeding der kinderen al dan niet recht en plicht der ouders? heeft
het volksgeweten in Nederland ondubbelzinnig in bevestigenden zin geantwoord. De uitspraak van Danton: „het kind behoort aan den staat, eer dat
het aan de ouders behoort", moge nog in vrijzinnige en vooral socialistische
kringen onderschreven worden, de strijd voor de hegemonie der staatsschool is verloren. Een steeds groeiende meerderheid heeft zich van de
openbare school afgewend en haar kinderen aan de bijzondere school toevertrouwd. Het oogenblik is niet ver meer, dat de eens oppermachtige openbare school door geen vierde deel der schooljeugd meer bezocht zal worden.
Nu staat het natuurlijk niet zoo, dat er voor den staat geen taak zou zijn
ten aanzien van het onderwijs; zonder financieele hulp van den staat zijn
voor de groote massa des yolks scholen niet te onderhouden. De staat heeft
ook toe te zien, dat het peil van het onderwijs hoog genoeg blijft, opdat ons
yolk in den vreedzamen wedijver der volken niet ten achter gerake. Voorts
zal de overheid, waar het stilzitten van de eerst geroepenen haar daartoe
noodzaakt, niet kunnen nalaten zelve scholen te openen. Dit laatste moet
echter alleen, wanneer het onvermijdelijk is. Bevredigend kan de overheid in
eigen scholen niet werkzaam zijn in een land van gemengde bevolking als
Nederland. De overheid is niet geroepen in den strijd der geesten, waarin
de school zoo nauw betrokken is, leiding te geven. Zij moet daarom het
onderwijs overlaten aan de ouders en aan degenen, die krachtens het vertrouwen der ouders optreden. De bijzondere school is de oplossing van de
schoolkwestie, gelijk Mr. Heemskerk in de laatste algemeene vergadering
van den Schoolraad met treffenden eenvoud en juistheid in het licht stelde.
Het is niet alleen ten aanzien van het onderwijs der kinderen, dat inbreuk
kan worden gemaakt op de roeping van de ouders, van het gezin. De
geneeskundige verzorging der kinderen dreigt door het schoolartseninstituut
van het gezin te worden losgemaakt. Met de schoolvoeding en schoolkleeding
gaat de voorziening in eerste levensbehoeften over in handen van de gemeenschap. Ook hier moet worden gewaakt tegen de toepassing van valsche
beginselen, opdat niet door een verkeerde methode van vervullen van
behoeften duurzame schade wordt gesticht.
Voor een rechtstreeks betrekken van het gezin bij het staatsbestuur heeft
de A.-R. partij het pleit gevoerd in den strijd over het kiesrecht. Zij heeft
steeds aanbevolen bij de regeling der medewerking van het yolk aan de
samenstelling van het volksorgaan, de Staten-Generaal, met het organische
karakter van het yolk te rekenen. Thans is het kiesrecht geheel op individualistische leest geschoeid. Dit is welbewust, nit principieele overtuiging,
geschied. Men ziet dit, wanneer men Thorbecke's verhandeling van 1844,
„over het hedendaagsch staatsburgerschap" opslaat, die het program is
geweest van de liberale kiesrecht-politiek tot heden. In die verhandeling
zoekt Thorbecke het ontstaan van het begrip staatsburgerschap mede in het
te niet gaan van de beroepsorganisaties, van de gilden. Wijzende op den
toestand, die bestond, voordat het begrip staatsburgerschap zijn intrede
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had gedaan, merkt hij op: „De ingezetene was niet, dan als lid van zulk
een vereeniging, politisch bevoegd." Maar nu gaan die gilden te niet, en
dan zegt de schrijver: „De vernietiging aller bijzondere regten en bijzondere
politische lichamen werkte, alsof men vele gemeenten in eene ontbond. Zij
moest het stelsel eener algemeen staatsburgerlijke bevoegdheid van zelfs
tot heerschappij brengen. In de plaats van ieders bijzonderen stand kwam
eene zelfde betrekking tot den Staat in zijne eenheid. Men verloor zijn
particulierregtelijke bevoegdheid, om als lid der groote staatsgemeente te
handelen en te worden behandeld." In dat te niet gaan van de publiekrechtelijke gilden ziet Thorbecke mede een van de hoofdelementen in de
ontwikkeling en wij kunnen dat ook nu nog gereedelijk erkennen; op het
individualistische, eene algemeene staatsburgerschap is ons kiesstelsel gegrond. Mr. Treub kon het terecht „historisch een product van de achttiendeeeuwsche individualistische staatsleer" noemen. Tegenover dit individualistische stelsel heeft de A. R. partij, bij het thans ontbreken van steunpunten,
waarop een volledige organische vertegenwoordiging ware op te bouwen,
als eerste stap op een beteren weg, aansluiting gezocht aan het gewichtigst
orgaan in de structuur der maatschappij, dat de revolutiestormen heeft
getrotseerd, aan het gezin. „Wanneer", zoo verdedigde schrijver dezes het
gezinshoofdenkiesrecht in 1916 in de Tweede Kamer, „gevraagd wordt om
een vertegenwoordiging naar beginselen, reikt men van zelf naar het gezin
terug. Wanneer de vertegenwoordiging in het gezin wortelt, vindt zij haar
steunpunt in het geestelijk leven van het yolk, zooals dat van dag tot dag
geleefd wordt. Dan wordt het yolk vertegenwoordigd niet naar het getal
der individuen, maar in verband met zijn verleden en zijn toekomst. Want
het yolk bestaat niet alleen uit de mannen van het heden, tot het yolk
behoort ook het voorgeslacht, behoort vooral ook de nakomelingschap. Een
beslissing, nu genomen, kan voor tientallen van jaren de grootste beteekenis
hebben, en misschien zijn het de onmondigen, de kleine kinderen, die bij
een beslissing, die nu valt het grootste belang hebben. Wij hebben ons steeds
voor oogen te stellen dat wij niet vertegenwoordigen de volwassen mannen
van het heden, maar ook de kinderen, de toekomst van ons volk."
De strijd tegen het individualistische kiesrecht is niet met succes bekroond.
Het zou evenwel oppervlakkig zijn de huidige kiesrechtregeling als definitief
te beschouwen. Het algemeene kiesrecht zou de finale oplossing van het
kiesrechtvraagstuk zijn? Wie durft dat beweren op een oogenblik, dat het
parlementaire stelsel in een aantal landen op zijn grondslagen schijnt te
wankelen en algemeen van een crisis van dat stelsel wordt gesproken?
Op het oogenblik heeft de kiesrechtvraag in Nederland niet de algemeene
belangstelling. Wanneer zal zij weder actueel worden? Het antwoord op
deze vraag is niet te geven, maar dat na korter of langer tijd de vraag weer
aan de orde komt, daarop kan men staat maken. De A. R. partij zal dan
paraat hebben te zijn, in de eerste plaats, door zich bewust te zijn van
wat uit haar beginselen voor de kiesrechtvraag voortvloeit.
Meer algemeen zal de A. R. partij, die de bewaring en bevestiging van de
christelijke grondslagen van ons volksleven in haar program schrijft, nooit
een oogenblik mogen vergeten, dat tot het kostbaarste, wat een yolk kan
bezitten en wat het Nederlandsche yolk nog in rijke mate bezit, behoort
een ongerept en bloeiend gezinsleven.
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Wanneer in zijn artikel over „Het karakter der A. R. partij" de heer
Colijn de partij aanduidt als „partij der vrijheid", vindt deze uitspraak zeker
niet het minst haar bewijs en in het artikel van haar beginselprogram, dat
over „de scholen" handelt en in den harden strijd, dien de Antirevolutionaire
partij zoowel voor als na 1878 voor de vrijheid van onderwijs gevoerd heeft.
Strijden voor de vrijheid van onderwijs
veronderstelt, dat er een macht
is, welke aan die vrijheid tracht te kort te doen. Men zou zich kunnen
indenken (en het is voorgekomen), dat die vrijheid belaagd werd door
particuliere personen, door vereenigingen, door kerken, door den staat enz.
In het verband van dit artikel komt slechts ter sprake de vrijheid van
onderwijs met betrekking tot den staat.
Er is met „vrijheid van onderwijs" wel eens bedoeld, dat de staat aan
het onderwijs geen enkelen band mag aanleggen, dat hij het geheel aan
zich zelf dient over te laten. Evenals de staat, zoo zegt men dan, zich niet
bemoeit met de andere particuliere bedrijven, evenzoo client hij het recht
te erkennen van elken burger om zijn medeburgers te onderwijzen en het
recht van elken burger om het onderwijs te ontvangen, waar hij wil. Hoe
meer de staat zich van het terrein van het onderwijs terugtrekt, hoe beter
het is.
Deze opvatting van de „vrijheid van onderwijs", die vroeger en later
haar verdedigers gevonden heeft, is de onze niet. Niet elke band is in strijd
met de vrijheid. De spoorrails belemmeren de vrijheid van den spoortrein
niet en het wegsnoeien van wilde loten is noodzakelijk voor het welzijn van
den vruchtboom.
De groote vraag is slechts, of het onderwijs zich volkomen naar zijn
eigen aard kan ontwikkelen en of de staat die vrijheid niet belemmert.
Dat b.v. de overheid zekere eischen stelt aan de bekwaamheid der onder.
wijzers, behoeft op zich zelf aan de vrijheid van het onderwijs niet te
kort te doen 1 ). Zij laat toch ook --, en terecht ,---- niet aan ieder toe, zich
als geneesheer te vestigen? Zij waarborgt door haar keurmerk het gehalte
van goud- en zilverwerken. Meer dan goud en zilver staat echter bij het
onderwijs op het spel!

***
1 ) De overheid kan echter door het stellen van eischen betreffende de bekwaamheid der onderwijzers en leeraren de vrijheid van onderwijs zeer zeker schaden.
Indien zij namelijk daardoor de opleiding in een bepaald geestelijk spoor dringt.
Men denke aan het Collegium Philosophicum van Koning Willem I en aan de
onderwijzers-opleiding ten onzent, zooals die vroeger was.
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Bij het zoeken naar een antwoord op de vraag, welke de verhouding
client te zijn tusschen staat en school of, anders gezegd, hoe het onderwijs
zich volkomen naar zijn eigen aard zal kunnen ontwikkelen en welke
vrijheid derhalve aan het onderwijs tegenover de overheid toekomt, dient
in de eerste plaats gelet te worden op het recht en den plicht der ouders
met betrekking tot de opvoeding van hun kinderen.
Elke theorie, die bij de beantwoording van deze vraag aan den staat,
de kerk, den onderwijzer de primaire plaats toekent, is in strijd met het
antirevolutionair beginsel.
De antirevolutionair belijdt, dat God de Heere het kind allereerst aan
de ouders heeft gegeven. Niet in dien zin, alsof het hun volledig eigendom
ware: het kind heeft ook zijn rechten. Maar wel zoo, dat de ouders van
Godswege het recht en den plicht ontvangen hebben om dat kind op
te voeden. Voor die opvoeding zijn zij allereerst en allermeest verantwoording schuldig aan God. De Heilige Schrift staat vol van uitspraken, die
dezen plicht der opvoeding aan de ouders opleggen. Dat recht en dien
plicht ontvangen de ouders niet uit hander van den staat. Wanneer er —
als voor den zondeval — in 't geheel geen staat of overheid was, zou toch
de plicht der opvoeding op de ouders rusten.
Deze plicht, deze verantwoordelijkheid rust op de ouders, om het even
of zij gelooven, dat God hun die opgelegd heeft, of niet.
Die opvoeding van den jongen mensch omvat, ruim genomen, de algeheele lichamelijke en geestelijke verzorging van de geboorte tot aan den
toestand van volwassenheid. Zij is dus lichamelijk en geestelijk. Zij richt
zich voorts, wat de geestelijke opvoeding betreft, op de ontwikkeling van
hart, hoofd en hand. De geestelijke opvoeding is dus drieerlei: de godsdienstig-zedelijke, de verstandelijke en de technische opvoeding 1 ).
Wijl verreweg de meeste ouders niet in staat zijn persoonlijk voor de
geheele opvoeding van hun kinderen zorg te dragen, maken zij gebruik van
de hulp der school. Het deel der opvoeding, dat voor rekening van de
school komt, is in den loop der tijden hoe langer hoe grooter geworden:
naarmate door allerlei omstandigheden de opvoeding in het huisgezin minder
tot haar recht kwam, moest de beteekenis van de school in het geheel der
opvoeding wel toenemen. Maar de verantwoordelijkheid der ouders voor
de geheele opvoeding en dus ook voor dat deel, dat door de school geschiedt,
blijit en wordt .--- uitzonderingen daargelaten --, ook nog als zoodanig door
de ouders gevoeld. Gevoeld ook door die ouders, die niet meer buigen voor
het gezag der Heilige Schrift, want die verantwoordelijkheid --- gesteund
door de lief de tot het kind -- is ook in de natuur gegrond.
De opvoeding, die het kind op school ontvangt en waarvoor de ouders
verantwoordelijk zijn, is allereerst verstandelijk, maar zij omvat nog veel
meer. Men kan toch de opvoeding wel onderscheiden in lichamelijke,
godsdienstig-zedelijke, verstandelijke en technische opvoeding maar scheiden
laten deze onderdeelen zich nooit. De school beweegt zich ook op het
terrein der lichamelijke, der godsdienstig-zedelijke en der technische opvoeding. Zij kan niet zuiver intellectueel onderricht, niet louter „hersen1 ) Vergelijk Mr. A. Anema: „De overheid en de opvoeding" in „Christendom en
opvoeding", bldz. 230.
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gymnastiek" geven. Onderwijs is niet denkbaar, zonder dat daarmede zedelijke en godsdienstige beginselen zijn samengeweven.
Rust nu op de ouders de verantwoordelijkheid voor de opvoeding van
hun kinderen, ook voorzoover die in de school geschiedt, en staat anderzijds
vast, dat de school bij Naar onderricht telkens zich beweegt (moet bewegen)
op het godsdienstig-zedelijk terrein, dan is het duidelijk, dat de school het
onderwijs behoort te verstrekken naar de godsdienstig-zedelijke opvattingen
der ouders. Elke andere oplossing is in strijd met de gewetensvrijheid.
Ongeoorloofd is het, direct of indirect de ouders te dwingen, hun kinderen
te laten onderwijzen naar beginselen, waartegen zij conscientie-bezwaren
hebben. Dit geldt niet slechts voor christenouders, maar evengoed voor den
atheist. De staat mag niet treden in dit heiligste deel der individueele vrijheid. Aan alle burgers client hij, onverschillig welke hun godsdienstige zienswijze zij, inzake het onderwijs hunner kinderen gelijke rechten te gunnen.
Dit beginsel is het fundamenteele principe der vrijheid van onderwijs,
dat de verhouding van staat en school behoort te beheerschen. Om dit
beginsel is thans in verscheiden landen in en buiten Europa de schoolstrijd
ontbrand en is ook ten onzent in de 19e eeuw „de worsteling om het kind aangebonden. „De groote strijd, gevoerd inzake lager onderwijs ging wel
tegen de staatsschool, maar de onmiddellijke aanleiding daartoe werd de
dwang der conscientie, die de heerschende vorm eener staatsschool meebracht." 1)
Met dit beginsel te proclameeren wijkt de Antirevolutionaire partij, dit
mag niet verzwegen, of van de leer, door de vaderen tijdens de Republiek
gehuldigd. Geheel in overeenstemming met de toen heerschende opvattingen
over de taak der overheid en de verhouding van staat en kerk, werden
tijdens de Republiek de niet-Gereformeerde ouders in het onderwijs hunner
kinderen belemmerd. Dit was in strijd met het gewichtig reformatorisch
beginsel der vrijheid van geweten en een nawerking van den middeleeuwschen zuurdeesem. De onjuiste theorie werd evenwel dit client ook vermeld — niet streng toegepast: de kinderen van niet-Gereformeerde ouders
waren vrijgesteld van het leeren van den catechismus en spoedig werd ook
aan Lutherschen en Roomschen toegestaan, eigen scholen te stichten. Terecht
heeft bovendien Dr. J. Woltjer erop gewezen 2 ), dat men bij de beoordeeling
der schooltoestanden tijdens de Republiek niet uit het oog verliezen mag,
dat de druk voor de tegenstanders der Gereformeerde staatsschool in dien
tijd veel lichter was dan voor de tegenstanders der neutrale staatsschool
onder het regime van de conservatieven en liberalen der 19e eeuw: in den
repel toch werden tijdens de Republiek de kosten van het onderwijs gedragen
door de ouders: de overheid regelde wel het onderwijs en gaf vergunning
tot het houden van scholen, maar zij bekostigde niet de schoolgebouwen en.
betaalde (behoudens enkele uitzonderingen) niet de salarissen der onderwijzers. Wie een eigen school oprichtte, omdat hij met het Gereformeerd
1) Anema a.w. bldz. 238.
2) In: „Wat is het doel van het Christelijk nationaal schoolonderwijs", 2e druk,
bldz. 109.
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karakter der bestaande overheidsschool geen vrede kon hebben, behoefde
niet te concurreeren met een staatsschool, welke mede door zijn belastingpenningen in stand gehouden en bevoorrecht werd.

* **
De vraag zou gesteld kunnen worden, of met deze ruime erkenning
door de Antirevolutionaire partij van de gewetensvrijheid der ouders op
het terrein van de school niet in strijd is de bepaling, die in verschillende
onderwijswetten voorkomt 1 ) , dat de onderwijzer (leeraar) „die bij het
geven van onderwijs leeringen verspreidt, strijdig met de goede zeden of
aansporende tot ongehoorzaamheid aan de wetten des lands", zijn bevoegdheld tot het geven van onderwijs zal verliezen.
In dezen tijd, waarin naar de bekende uitdrukking deugd en ondeugd
stuivertje hebben gewisseld en waarin het communisme steeds driester den
kop opsteekt, kan een dergelijke wetsbepaling van beteekenis zijn. De
mogelijkheid laat zich denken, dat een communistische bijzondere school
wordt opgericht, waarin communistische onderwijzers naar Russisch model
leeringen zouden willen verspreiden „strijdig met de goede zeden" en
„aansporende tot ongehoorzaamheid aan de wetten des lands".
Moet de overheid een dergelijke school toelaten en indien niet, doet zij
dan niet te kort aan de gewetensvrijheid van deze hare onderdanen?
Het is de vraag, of hier wel wezenlijk van gewetensbezwaren gesproken
kan worden. Onder gewetensbezwaren dient men te verstaan bezwaren,
die gevoeld worden als berustend op een gebod, afkomstig van een gezag,
hooger dan de overheid, en z456 volstrekt bindend, dat het gezag der
overheid daarvoor wijken moet. Godsdienstige of zedelijke bezwaren kunnen
dus gewetensbezwaren zijn. Politieke of sociaal-economische bezwaren,
zooals de communist ze heeft, ook gewetensbezwaren te noemen, vertroebelt de zuiverheid van het begrip. Wie bezwaar heeft tegen de bestaande
inrichting van staat of maatschappij, is vrij, lands den geordenden weg, door
het gesproken of geschreven woord, door het uitbrengen van zijn stem enz.
te trachten om staat of maatschappij naar zijn politiek of economisch inzicht
veranderd te krijgen. Maar nimmer mag de overheid toelaten, dat, op grond
van politieke of economische bezwaren, op publiek terrein en dus ook in de
scholen ongehoorzaamheid aan de landswetten wordt gepredikt. Zij behoeft
dit niet toe te laten, wijI hier de gewetensvrijheid niet in 't geding is en zij
mag dit niet dulden, omdat dan de weg zou opengesteld worden voor de
anarchie. De overheid zou, dit toelatende, of stand doen van het haar door
God verleende gezag, iets dat zij nimmer doen mag.
Maar ook al zouden zedelijke bezwaren, gewetensbezwaren een groep
ouders er toe bewegen om hun kinderen in een school onderwijs te doen
geven, strijdig met de goede zeden of aansporende tot ongehoorzaamheid
aan de wetten des lands, dan nog zou de overheid voor deze bezwaren
niet uit den weg molten gaan. Zooals Prof. Anema bij de behandeling van
het ontwerp van wet betreffende dienstweigering in de Eerste Kamer der
1 ) Zie art. 10 der Lager-onderwijswet 1920; art. 8 der Middelbaar-onderwijswet;
art. 8 der Nijverheids-onderwijswet.
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Staten-Generaa1 1 ) in een principieel betoog heeft uiteengezet, mag en moet
de overheid soms ook tegenover gewetensbezwaren harer onderdanen haar
gebod of verbod, desnoods met straffen, handhaven. De overheid heeft óók
haar conscientie, ook zij heeft een haar van God opgelegde taak, die zij
verplicht is te volvoeren. Bij het volvoeren van die taak dient zij zooveel
als mogelijk is de gewetensbezwaren van den onderdaan te ontzien. Kan
evenwel de overheid haar roeping van Godswege niet volvoeren met
eerbiediging van deze bezwaren, dan gaat de overheid voor.
Tot die goddelijke roeping der overheid behoort de handhaving van het
gezag, behoort het waken voor de publieke eerbaarheid, ook in de scholen.
Toen in den tijd der Hervorming de Wederdoopers, door een jammerlijke dwaling misleid, meenden tot naaktlooperij te moeten overgaan, was
het het recht en tevens de plicht der overheid, dit te weren, ook al zou
dit verbod als dwang der conscientie gevoeld worden.
In de wet van 22 April 1855, S. 32, tot regeling en beperking der uitoefening van het recht van vereeniging en vergadering wordt verboden elke
vereeniging, welke ten doel heeft ongehoorzaamheid aan of overtreding van
de wet of een wettelijke verordening, aanranding of bederf der goede zeden
of stoornis in de uitoefening der rechten, van wie het ook zij. In art. 140
van het wetboek van strafrecht wordt deelneming aan zulk een verboden
vereeniging strafbaar gesteld.
Een verbod om op een zoo gewichtig terrein van het volksleven als het
onderwijs is, leeringen te verspreiden, die de goede zeden aanranden of
aansporen tot ongehoorzaamheid aan de wet, kan evenmin gemist worden
en is met het antirevolutionair beginsel allerminst in strijd.

***
De vrijheid van geweten op het terrein van de school was de inzet van
den bijna honderdjarigen schoolstrijd. Die worsteling, aangevangen bij het
lager, en voortgezet bij het middelbaar en hooger onderwijs, ging niet allereerst om de bijzondere school, de school der ouders, in tegenstelling met
de overheidsschool. De inrichting van het onderwijs naar den geest der
ouders, de Bijbel op de school, dat was het doe', waarvoor onze vaderen
in den strijd zijn gegaan.
In de eerste helft der 19e eeuw was de openbare school niet „neutraar
in den zin, dien wij thans aan dit woord hechten. De schoolwetten van
1801, 1803 en 1806 (de laatste heeft gegolden tot de wet van Van der
Brugghen van 1857) hadden twee oud-predikanten, Van der Palm en Van
den Ende, tot geestelijke vaders. Deze wetten, inzonderheid die van 1806
bedoelden niet een openbare school, waaruit het Christendom geweerd
werd. Maar de openbare school moest voor alien toegankelijk zijn en daarom werd in art. 23 van het bij de wet van 1806 behoorend Reglement voor
het lager schoolwezen uitdrukkelijk bepaald, dat het geven van onderwijs
in het leerstellige van het kerkgenootschap niet zou geschieden door den
onderwijzer. Dit werd aan de kerk overgelaten. De wet van 1806 maakte
het aanvankelijk aan den geloovigen onderwijzer mogelijk om een in waarheid geloovig onderwijs te geven; zij gaf evenwel ook aan den ongeloovigen
schoolmeester de vrijheid om de kinderen begrippen in te prenten, slechts
1)

Zitting van 11 Tull 1923.
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gegrond in rede en natuur 1 ). Dat het onderwijs op tai van scholen den
eersten tijd zijn Christelijk karakter nog bleef behouden, was te danken aan
de onderwijzers, die daaraan verbonden waren en niet het minst ook aan
de omstandigheid, dat het schooltoezicht veelvuldig aan predikanten werd
opgedragen.
Het stelsel was echter verkeerd. In het belang van volkseenheid en
nationale kracht wilde men alle (christelijke) gezindten op de school van
overheidswege vereenigen. Daardoor bevatte de wet van 1806 de „kiem
van onchristelijkheid: de school is christelijk, voorzoover (quatenus) de
algemeenheid van haar inrigting dit vergunt" 2 ).
Het foutieve standpunt der gemengde school moest leiden tot een Christendom boven geloofsverdeeldheid, een Christendom, waaraan niemand
aanstoot nemen zou. „Men bedoelde", zegt Dr. J. Woltjer „een Christendom,
dat den Griek geen dwaasheid en den Jood geen ergernis was, geen geloof,
geen Christendom." 3 )
Naarmate de tegenstellingen tusschen de verschillende richtingen scherper
werden, moest het verkeerde beginsel der gemengde school tot verderliggende
consequenties leiden. De logische toepassing van dit beginsel moest voeren
via de wet van 1857, die een zoogenaamde Christelijke neutraliteit wilde,
tot de absolute neutraliteit der wetten van 1878 en 1920 4).
Met de geestelijke evolutie, die het liberalisme in de 19e eeuw doormaakte,
hield de ontwikkeling der openbare school dus gelijken tred. In elk van die
phasen werd zij door de heerschende partij als de voor alien bruikbare
school, als het nec plus ultra van alle paedagogische wijsheid aangeprezen.
Het liberalisme waande in zijn openbare school het gemeenschappelijke van
alle geestesrichtingen te kunnen onderwijzen.
IJdel was die waan: immers hebben niet alle richtingen een gemeenschap
pelijken grondslag. Het Christendom is niet het ongeloof met nog een toevoegsel, dat men zoo noodig (b.v. in de school) zou kunnen weglaten. Het
is exclusief, het eischt alles, de geheele opvoeding, ook dus de geheele
school voor zich op; het eischt, dat het Christelijk beginsel alle onderwijs
als een zuurdeesem doortrekt.
De natie werd nochtans door de conservatieve en liberale machthebbers
gedwongen van die onchristelijke openbare school voor haar kinderen
gebruik te maken. De wetten van 1801, 1803 en 1806 erkenden wel bijzondere
scholen, maar voor hun oprichting was toestemming (autorisatie) der
overheid noodig en dikwijls werd deze geweigerd. Zoo werd in 1844 aan
Groen, Elout en Van Hogendorp eerst door het gemeentebestuur van
's-Gravenhage en later (in beroep) door Gedeputeerde Staten van ZuidHolland de vergunning geweigerd om een Christelijke school op te richten,
omdat er „op de bestaande scholen overvloedig gelegenheid was stellig
Christelijk godsdienstig onderwijs te ontvangen". En dit geschiedde in hetzelfde jaar, waarin een circulaire van den Gouverneur van Zuid-Holland
1) J. Kuiper: „Geschiedenis van het Christelijk lager onderwijs in Nederland",
2e druk. bldz. 46.
2) Groen van Prinsterer: „Handboek der geschiedenis van het vaderland", 3e
druk, bldz. 742.
3) In het aangehaald werk, bldz. 101.
4) De Savornin Lohman: „De vrije school'', bldz. 118.
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aan de schoolcommissien verscheen met last „om zelfs in zoodanige scholen,
waar enkel kinderen van Protestanten aanwezig zijn, het lezen van den
Bijbel, het zingen van Psalmen of Evangelische Gezangen, indien dit soms
op zoodanige scholen mocht plaats hebben, als strijdig met den geest der
Wet, te verbieden." 1 )
De grondwetsherziening van 1848 bracht wel het beginsel: het geven van
onderwijs is vrij, maar het duurde nog tot 1857, vOordat de vrijheid om
bijzondere scholen te mogen openen, voorgoed gevestigd werd.
Doch hiermede was aan den eisch van gewetensvrijheid niet voldaan!
Meer dan een halve eeuw heeft het daarna nog geduurd. vOordat, wat het
lager, en tot op zekere hoogte het middelbaar en gymnasiaal onderwijs
betreft, het beginsel der financieele gelijkstelling in de wet vastgelegd en de
burger niet meer voor de keus geplaatst werd tusschen „zijn beurs en zijn
geweten". Voorwat het hooger onderwijs betreft, is er van financieele
gelijkstelling nog geen sprake. Een eeuw lang heeft zoo het liberalisme,
ondanks voortdurend protest en smeekingen om recht, de staatsmacht misbruikt om onderscheid te maken tusschen kinderen van liberalen en socialisten
eenerzijds, van geloovige Protestanten en Roomsch-Katholieken anderzijds.
Misbruikt om de gewetensvrijheid der ouders te onderdrukken en om de
door alien betaalde overheidsschool in te richten volgens een systeem, dat
het systeem van het liberalisme was.
Men behoort ook aan zijn tegenstander recht te doen en dus vragen wij
ons af: had dan het liberalisme niet zeer eerbiedwaardige redenen om aldus
te handelen? Wie in de geschriften van den schoolstrijd niet geheel onbekend is, weet dat er verschillende argumenten voor de eene algenoegzame
openbare school aangevoerd zijn.
Daar was allereerst de jammerlijke liberale zelfverblinding, dat
afgezien van alle godsdienstige en politieke verschillen
het liberalisme als
gegrond op zuivere rede en verstand voor alien bruikbaar en nuttig is, die
zelfverblinding, die in recenten tijd weer het uitsluitend gebruik van de
radio-uitzending voor het „neutrale" liberalisme opeischte.
Daar was verder het argument, dat men het jonge kind met godsdienst
nog niet lastig vallen mag. Wil iemand, wil een groep personen de kinderen,
waarvoor zij als ouders of verzorgers verantwoordelijk zijn, zonder positieven
godsdienst opvoeden, het staat hun, staatsrechtelijk gesproken, vrij aldus
te handelen. Willen zij trachten, door financieele opofferingen of propaganda
ook andere ouders tot hun gevoelen over te halen, dat zij hun gang gaan.
Maar wat de conservatieven en liberalen der 19e eeuw misdaan hebben,
was, ' dat zij in het klassieke land der gewetensvrijheid de staatsmacht misbruikt hebben om aan het yolk hun geestesrichting op te dringen.
Daar was voorts het financieele argument: een gelijkgerechtigd bijzonder
onderwijs zou groote kosten met zich brengen. Het laat zich inderdaad
verstaan, dat ons onderwijsstelsel minder kosten zou, indien er slechts eene
door alien bezochte openbare school zou zijn. Maar hooger dan dit financieel
belang behoort de vrijheid der conscientie te staan. Ware het anders, dan
zouden de liberaal en de socialist moeten vreezen, bij een meerderheid der
1

) Zie hierover uitvoerig F. Kalsbeek, J. Lens en J. B. Meijnen: „Van strild en

zegen", bldz. 75.
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Christelijke partijen hun kinderen naar een Christelijke of Roomsch-Katholieke openbare school te moeten zenden. Met dit argument behooren onze
tegenstanders dus wel voorzichtig te zijn!
Daar was ten slotte het argument, dat de openbare school de nationale
eenheid en de verdraagzaamheid zou bevorderen. Ware verdraagzaamheid
schippert echter niet met beginselen, maar laat aan een ieder in het leven
zijn recht. Het feit, dat de onrust en strijd door het vasthouden aan de
openbare school steeds grooter werden, bewijst trouwens wel het tegendeel. Thorbecke, een onverwacht getuige, moest de verzuchting slaken, dat
„door de invoering van ons tegenwoordig schoolstelsel, in plaats van den
confessioneelen vrede, dien men verwachtte, de confessioneele tegenstand
aanzienlijk is toegenomen" 1 ).
Behoort in de verhouding van den staat tot de school het primaire beginsel
te zijn, dat de staat aan alle burgers, onverschillig welke hun godsdienstige
zienswijze zij, gelijke rechten moet gunnen, uit dit beginsel volgt nog niet
noodzakelijk. dat de staat Been onderwijs geven mag. Vrijheid van onderwijs
laat zich denken zonder de vrije, bijzondere school. Indien alle burgers eens
geestes waren, zou het mogelijk zijn, dat alle scholen uitgingen van het
openbaar gezag ( staat of gemeente) en dat er tuLli volkumen vrijheid van
onderwijs heerschte.
Ook laat zich de toestand denken, dat de overheid de scholen sticht en
inricht naar de behoeften van de verschillende richtingen onder het yolk.
Dit is wat Groen tot 1857 nagestreefd heeft, als hij opkwam voor de z.g.
facultatieve splitsing der openbare school naar de gezindheden.
Is echter de overheid geroepen om onderwijs te geven?
Volgens het beginsel der revolutie: ja! De revolutionaire theorie verwerpt
God en moet nu (heel natuurlijk) voor Hem iets anders in de plaats stellen.
Ten aanzien van den oorsprong van het gezag leert zij in plaats van Gods
souvereiniteit de souvereiniteit van het yolk. Evenzoo erkent zij niet, dat
het kind behoort aan God, zijn Schepper, Die den plicht der opvoeding aan
de ouders heeft opgelegd, maar leert zij, dat het kind in de eerste plaats
aan de „gemeenschap", aan den staat toebehoort. Eerst door den staat
wordt het kind aan de ouders gegeven. Het gezin staat bij de opvoeding in
dienst der „gemeenschap", is een orgaan van de „gemeenschap" en is dus
voor de opvoeding aan de „gemeenschap" verantwoording schuldig 2 ).
De vertegenwoordigster van de „gemeenschap" is de staat. De staat heeft
derhalve te beoordeelen, welke opvoeding goed is, hoe zij behoort ingericht
te zijn. In dit stelsel past de overheidsschool.
De antirevolutionair daarentegen belijdt, dat de overheid niet van nature
geroepen is om voor het onderwijs zorg te dragen. Onderwijs is een deel
van de opvoeding en waar de plicht der opvoeding door God aan de
ouders is opgelegd, zijn zij in de eerste plaats aangewezen om ook voor
het onderwijs hunner kinderen zorg te dragen. Het stichten en instandhouden
1) Aangehaald bij De Savornin Lohman: „De vrije school", bldz. 125.
2) Vergelijk b.v. het Rapport van de Onderwijscommissie der S. D. A. P. in
„Het Volk" van 7 en a April 1925.
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van scholen is allereerst de taak van de ouders, het onderwijs behoort niet
tot het eigen terrein van den staat. Wie den staat de macht geeft over de
school, begeeft zich op een hellend vlak: het onderwijs staat niet als deel
der opvoeding geisoleerd, op zich zelf. De overheidsbemoeiing is steeds
geneigd, zich uit te breiden; niet slechts wordt leerplicht ingevoerd, maar
ook de leeftijd, waarop de leerverplichting eindigt, wordt steeds meer
verhoogd: in het onderwijsrapport der S. D. A. P. 1 ) wordt die verplichting
tot het 18e jaar noodig geoordeeld. Maar niets kan dan den staat ook
weerhouden, ook buiten het eigenlijke onderwijs zich met de opvoeding te
bemoeien: schoolartsen, schoolverpleegsters, schooltandartsen, schoolbaden,
schoolkleeding en schoolvoeding vormen dan nog slechts het begin van een
gansche reeks van overheidsbemoeiingen met de opvoeding der jeugd.
Ongetwijfeld heeft de staat groot belang bij het onderwijs. Maar dit is
nog geen grond om alle onderwijs van den staat te doen uitgaan! Het is
ook een staatsbelang, dat alle burgers goed gevoed en gekleed worden;
toch behoeft de staat voor de voeding en de kleeding van zijn burgers niet
te zorgen.
Ook de Kerk heeft groot belang bij het onderwijs. Evenzoo de nijverheid,
de handel, de kunst. Toch volgt daaruit evenmin, dat de Kerk, de nijverheid
enz. geroepen zijn om onderwijs te doen geven. Hoe zou ook, waar er
zooveel belanghebbenden zijn, ieder van hen op grond van zijn belang
geroepen kunnen zijn om bij uitsluiting van alle andere groepen voor het
onderwijs zorg te dragen?
4**
Tegenover de overheidsschool biedt de vrije, de van de ouders uitgaande
school tal van voordeelen, die de eerstgenoemde mist.
De vrije school geniet het onwaardeerbaar voorrecht, dat zij de belangstelling der ouders heeft, die meeleven met hun school, waarvoor zij de
verantwoordelijkheid dragen.
De vrije school kan zich gemakkelijker dan de overheidsschool aanpassen
bij de paedagogische richtingen, die er leven onder het yolk. Zij kan beter
rekening houden met de behoeften van het volksleven. Veel zou hiervan
te zeggen zijn; wie echter weet, hoe traag de overheidsmachine werkt, zal
dit gereedelijk toestemmen.
Door de vrije school wordt de concurrentie geboren, die weliswaar
ontaarden kan, maar toch een krachtige prikkel is tot vooruitgang der
school. Het is een fabel, dat de overheidsschool perse noodig is om het
onderwijs te verbeteren. Het bijzonder Christelijk onderwijs heeft getoond,
dat het particulier initiatief in dezen niets bij de overheidsbemoeiing achterstaat. Veel heeft in de vorige eeuw ook de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen voor het onderwijs gedaan.
Door de vrije school wordt aan het particulier initiatief gelegenheid
geschonken, zich te ontwikkelen. Waar — als bij de overheidsschool —
de verantwoordelijkheid der maatschappelijke kringen voor het onderwijs
wordt weggenomen, moet het particulier initiatief wel kwijnen en verdwijnen.
Een kostelijk stuk volkskracht staat pier op het spel.
1

) Zie noot 2 op bladz. 110.
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Alleen door de vrije school eindelijk kan het onderwijs in een land met
zooveel richtingen als het onze zich aanpassen bij de verschillende geestesstroomingen onder het yolk. Hoe zal de overheid tusschen al die richtingen
een keus kunnen doen? Zij kan den onderwijzer examineeren naar zijn
bekwaamheid; zij kan onderzoeken, of hij goed onderwijs kan geven en of
hij is „van zedelijk gedrag". Maar hoe zal zij kunnen onderzoeken, of hij
godsdienstig is, of hij dit ook na zijn aanstelling blijft? Een overheid, die
zich hiermede zou willen belasten, zou als groot-inquisiteur moeten optreden.
Daarom is de Antirevolutionaire partij ook niet te vinden voor de z.g.
christianiseering van de openbare school. Allereerst niet, omdat de overheidsschool in beginsel te veroordeelen is. Maar ook hierom niet, wijl de
geschiedenis van het onderwijs, zoowel in ons land als daarbuiten, duidelijk
geleerd heeft, dat dit steeds weer uitloopt op een Christendom boven
geloofsverdeeldheid, waarmede een geloovig Christen geen genoegen mag
nemen. En in de derde plaats niet, wijl de overheid, voorzoover zij nog
onderwijs moet verstrekken, de school niet mag gebruiken „tot propaganda
van godsdienstige of tegen den godsdienst gekeerde begrippen" 1 ). Het
brengen van het Evangelie is niet de taak der overheid; zij dient zich „als
daartoe in volstrekten zin onbevoegd, te onthouden van elke rechtstreeksche
bemoeiIng met de godsdienstige ontwikkeling der natie 2 ). lie voorstanders
van de christianiseering der openbare school willen den staat Christelijk
maken van boven af, door overheidsmaatregelen, de antirevolutionair
wenscht dit doel te bereiken van onderen op, door het yolk te kerstenen 3 ).
De overheidsschool brengt ten alien tijd het groot gevaar mede, dat de
overheid tracht, het onderwijs in een bepaalde geestelijke richting te dringen.
Vrijheid van onderwijs moge in theorie mogelijk zijn zonder een vrije school,
maar de vrije school is de beste waarborg voor de vrijheid van onderwijs.

***
Lilt het beginsel der vrije school volgt niet, dat de overheid zich met het
onderwijs niet of zoo weinig mogelijk behoort in te laten.
De overheid heeft ten aanzien van de school óók een roeping.
Haar taak is allereerst om ook op dit terrein van het maatschappelijk
leven het recht te bedeelen, vast te stellen wat in de verhouding van ouders,
besturen en onderwijzers als recht zal gelden. Verleent de overheid aan de
school materieelen steun, dan doet zij dit op voorwaarden, waarbij ook
de wederzijdsche rechten en verplichtingen der bij de school belanghebbende
partijen nauwkeuriger geregeld worden. De vrijheid behoeft hierdoor niet
aangetast te worden, integendeel kan hierdoor de ontwikkeling van het
onderwijs naar zijn aard bevorderd worden.
Ten tweede rust op de overheid de taak om in te springen als het
onderwijs van bepaalde kinderen door hen, die daarvoor in de eerste plaats

1) Artikel 12 van het Program.
2) Artikel 4.
3) Vergelijk Dr. H. Bavinck in Handelingen (eerste) Nat. Chr. Schoolcongres
(1913), bldz. 83. Zie ook het artikel van A. Jonkman: „De „tweeerlei weg"
in
't Paedag. Tijdschr. voor het Chr. Onderwijs, 6e jg. bldz. 144.
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verantwoordelijk zijn, wordt verwaarloosd. De overheid treedt dan als
„noodhulp" op en zal daarbij nog steeds zooveel mogelijk behooren te
handelen in den geest der ouders; zij zal derhalve rekening moeten houden
met de kerk, waartoe het kind of zijn ouders behooren.
Het onderwijs is voorts een zaak van zoo groot algemeen belang voor
het yolk, dat de overheid in de derde plaats heeft toe te zien, dat het op
voldoend hoog peil staat. Wij1 bij het onderwijs het geheele yolk in al zijn
groepeeringen en geledingen zoo groot belang heeft, client de overheid, die
het geheele nationale leven overziet, te waken, dat het inderdaad goed zij.
Het onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der regeering,
zegt terecht artikel 195 van onze Grondwet.
Deze zorg der regeering is niet in alle tijden gelijk. De kring der bemoeiingen van de overheid met het onderwijs kan in verband met de
omstandigheden meer of minder wijd getrokken moeten worden. Bij de
toepassing van het beginsel moet met historisch geworden toestanden
rekening gehouden worden.
In de eerste plaats zou reeds om materidele redenen de overheid zich thans
niet geheel (stel, dit ware wenschelijk) van het onderwijs kunnen terugtrekken. Gemiddeld kost thans elke leerling der lagere school per jaar
ongeveer f 150 aan de publieke kassen. In het jaar 1924 verleende het Rijk
aan het Willem-Lodewijk gymnasium te Groningen per leerling bijna f 540
subsidie, aan het Gereformeerd gymnasium te Amsterdam per leerling bijna
f 600, aan het Christelijk gymnasium te 's-Gravenhage per leerling bijna
f 480. Voor een leerling der Christelijke H.B.S. met 5-jarigen cursus te
Groningen gaf het Rijk in 1924 ruim f 400 subsidie, voor een leerling der
Christelijke H. B. S. met 5-jarigen cursus te Amsterdam ruim f 440, voor
een leerling der Christelijke H. B. S. met 5-jarigen cursus te 's-Gravenhage
ruim f 320 1 ). Volgens het verslag der Staatscommissie voor het Hooger
Onderwijs, ingesteld bij Kon. besluit van 24 Febr. 1923, no. 8 (de commissieLorentz) bedroegen voor den cursus 1923-1924 —, als men de kosten van
aanbouw, onderhoud enz. van de gebouwen, dus een belangrijk deel der
uitgaven, buiten beschouwing laat ,--- aan de Rijksuniversiteit te Leiden de
kosten per student: voor de faculteit der godgeleerdheid f 984, der rechtsgeleerdheid f 235, der geneeskunde f 2420, der wis- en natuurkunde f 2095,
der letteren en wijsbegeerte f 1436 2).
Het is duidelijk, dat het onuitvoerbaar zou zijn, om de kosten van het
onderwijs thans geheel of zelfs maar voor het grootste deel door de ouders
te doen betalen. Ilit het beginsel vloeit die eisch ook niet voort. Heel het
yolk, niet slechts de ouders (en dan nog alleen de ouders, zoolang zij
schoolgaande kinderen hebben), heeft groot belang bij goed onderwijs, niet
alleen bij het lager, maar ook bij het middelbaar, nijverheids- en hooger
onderwijs. De overheid stelt bovendien bepaalde eischen aan het onderwijs
met het oog op het groote volksbelang, dat daarbij betrokken is, eischen
betreffende de schoolgebouwen, de onderwijzers enz. Het is om beide
1) De scholen zijn willekeurig gekozen. De getallen, in het Regeeringsverslag
1924-1925 over het hooger, middelbaar en nijverheidsonderwijs voorkomende, zijn
Met geheel juist.
2) Zie bldz. 31 van het verslag.
Schrift en Historic
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redenen wenschelijk, ja noodzakelijk, dat de publieke kas ook in de kosten
van het onderwijs bijdraagt.
Een tweede belangrijke factor, waarmede bij de toepassing van het
beginsel der vrije school gerekend moet worden, is het felt, dat nog een
zeer belangrijk deel van ons yolk gebruik maakt van de overheidsschool.
Op 31 December 1925 werden de openbare lagere scholen bezocht door
ruim 484.000 leerlingen, d.i. 45 %, en de bijzondere door ruim 592.000
leerlingen, d.i. 55 % van het totaal.
In September 1926 telden de openbare scholen voor voorbereidend
hooger en middelbaar onderwijs 27.246 leerlingen, d.i. 67 %, en de bijzondere
13.216 leerlingen, d.i. 33 % van het totaal 1 ).
Voor het hooger onderwijs is de verhouding nog veel ongunstiger.

***
Met deze omstandigheden moet elke cnderwijspolitiek en dus ook de
antirevolutionaire rekening houden. Men kan niet de historisch geworden
toe standen neqeeren en los daarvan een geheel nieuw schoolwezen naar de
strenge eischen van het beginsel opbouwen op de manier van hem, die op
een open stuk grond, niet gehinderd door belendende perceelen, een nieuwe
v:^rling geheel eigen 1--t h^uwen
. Vet- leer past hier het
beeld van den huiseigenaar, die in zijn woninq verschillende gebreken,
groote fouten zelfs opmerkt en die, door bier wat weg te breken, daar wat
bij te bouwen. het huis geleidelijk tot een woning, voldoende aan zijn
bchoefte, tracht te verbeteren.
Wie zeqt, dat de Antirevolutionaire partij krachtens haar opkomen voor
de vrije school wil, dat de overheid op zekeren daq haar eigen scholen
sluiten en alle onderwijs aan het particulier initiatief overlaten zal, toont
van den inhoud van artikel 12 van het antirevolutionair program van beginselen weinig begrepen te hebben.
De partij wil, zegt artikel 12, „dat de staat (voor zoover ontstentenis
van veerkracht bij de burgerij hiertoe niet noodzaakt) het beginsel late
varen, alsof de overheid geroepen zou zijn om van harentwege onderwijs
te doen geven".

Het beginsel, dat de overheid geroepen zou zijn om van harentwege
onderwijs te doen geven, heeft tientallen van jaren onze wetgeving beheerscht.
Dit beginsel late de overheid varen.
Voorzoover althans ontstentenis van veerkracht bij de burgerij de overheid niet noodzaakt om van harentwege onderwijs te doen geven.
De overheid zij er dus steeds op bedacht, de veerkracht der burgerij op
het stuk van het onderwijs te sterken; het initiatief, de belangstelling, het
zelf-werkzaam-zijn der burgers op dit terrein te prikkelen en aan te
moedigen. Het behoort der overheid geen moeite te kosten om zich van het
geven van onderwijs te onthouden; integendeel, steeds dient zij erop bedacht
1 ) Particuliere inrichtingen, die niet opleiden voor een krachtens de wet afgenomen eindexamen, zijn buiten beschouwing gelaten.
De getallen zijn ontleend aan het verslag der Staatscommissie, ingesteld bij Kon.
besluit van 16 Jan. 1925, no. 10 (commissie-Rutgers), bldz. 8.
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te zijn, hoe zij, zonder schade aan het onderwijs toe te brengen, zich terug
kan trekken van een gebied, dat niet aan haar, maar aan de vrije maatschappij
ter bewerking gegeven is.

***
Wie dit beginsel aanvaardt, ziet een ruim arbeidsveld voor zich liggen.
Allereerst ten aanzien van het bijzonder onderwijs.
Het bijzonder onderwijs is dan niet een concurrent van het openbaar
onderwijs, door de overheid, die „schoolbestuur" zou zijn van het openbaar
onderwijs, geduld, omdat het nu eenmaal niet anders kan. Integendeel,
het bijzonder onderwijs is dan die tak van onderwijs, die is opgekomen uit
het goede beginsel en de overheid ziet het met welgevallen. Voor de
overheid is er alles aan gelegen, dat het zich vrij, naar zijn eigen aard, kan
ontwikkelen.
Dat onderwijs behoort de overheid dus ook financieel te steunen. Reeds
het beginsel der gewetensvrijheid eischt, dat het bijzonder onderwijs op
geen minderen steun aanspraak maken kan dan het openbare. „Geene
Regeering kan stoffelijken bijstand verschaffen aan hen, die hun plichten
tegenover hun kinderen verzuimen, zonder diegenen die dat niet doen
feitelijk te bemoeilijken. Om die bemoeilijking weg te nemen, is zij wel
verplicht gelijken stoffelijken bijstand aan de vrije scholen te verleenen." 1 )
Doch zelfs wanneer er in 't geheel geen openbare school meer was en het
beginsel der financieele gelijkstelling dus niet meer tot overheidssteun
dwong, zou toch in onzen tijd, zooals wij gezien hebben, subsidie uit de
overheidskas niet gemist kunnen worden.
Het is bekend, dat omsti eeks 1875 een kleine groep van voorstanders
der Christelijke school onder leiding van Brummelkamp, Lindeboom e.a.
van geen financieelen steun der overheid wilde weten 2 ). Zij vreesden van
subsidie staatsinmenging in het interne leven der school en keerden zich
daarom tegen Kuyper en Lohman, die voor de rechtsgelijkheid tegenover
de overheidskas streden. Naar het voorbeeld der Christelijk-Gereformeerde
kerken wenschten zij ook scholen, die volkomen los van den staat stonden
en geheel nit eigen middelen onderhouden werden. Zij zagen evenwel over
het hoof d, dat kerk en school in dezen niet op een lijn staan, al was het
alleen reeds hierom niet, dat de overheid aan de kerk geen eischen stelt,
die zware geldelijke offers vragen, aan de school wel. Wie zal echter durven
ontkennen, dat overheidssteun aan het bijzonder onderwijs groote gevaren
voor de zelfstandigheid van dat onderwijs met zich brengen kan?
In de wijze, waarop de overheid de bijzondere school financieel steunt,
dient daarom voorzichtigheid betracht te worden. Elke gedachte, alsof de
bijzondere school — zooals het wel eens uitgedrukt is 4– , eigenlijk een
overheidsschool ware, waaraan enkele bijzondere rechten toegekend zijn,
behoort gebannen te worden. De bijzondere school is een eigen zelfstandig
instituut, opgekomen uit het particulier initiatief, door het schoolbestuur

1) De Savornin Lohman: „De vrije school", bldz. 114.
2) Men zie de Bazuin van die dagen (b.v. van 31 Maart, 16 Juni en 18 Aug. 1876).
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op eigen risico en onder eigen verantwoordelijkheid opgericht en instandgehouden, waaraan de overheid zekere eischen betreffende het peil van
het onderwijs enz. stellen mag en waaraan zij, bij voldoen aan die eischen,
subsidie verleent.
De overheid staat niet in financieele relatie met de leeraren of onderwijzers: dezen hebben uitsluitend met hun besturen te maken. Ook de
schoolgeld-betalende ouders staan als zoodanig niet in relatie met de
overheid.
Kosteloosheid van het onderwijs is in strijd met het antirevolutionair
beginsel, dat er immers van uitgaat, dat in de eerste plaats de ouders voor
het onderwijs zorgen en dat zij het dus ook zooveel mogelijk bekostigen
moeten.
De overheidssteun behoort niet zoo veelomvattend te wezen, dat er wat
het financieele betreft, voor het particulier initiatief niets te doen meer
overblijft. De veerkracht der burgerij zou anders niet versterkt maar verslapt
worden. Het Gewijzigd Unierapport vraagt dan ook vergoeding der kosten
van „eene gewone eenvoudig ingerichte lagere school"; door vrijwillige
bijdragen of extra-schoolgeld zullen de besturen kunnen voorzien in kostbaarder inrichting van hun scholen, indien dit verlangd wordt. Echter staan
wij hier voor een groote moeilijkheid. Immers eischt de financieele gelijkstelling, dat het bijzonder onderwijs evenveel steun uit de overheidskas
ontvangt als het openbare. Maar het laatste wordt, als men de schoolgelden
buiten rekening laat, geheel (en soms zeer royaal) uit de publieke kas
betaald. De oplossing van deze moeilijkheid zal wel geen andere kunnen
zijn dan de uitgaven voor het openbaar onderwijs terug te brengen tot die
van eenvoudig ingerichte scholen en er voorts met alle kracht naar te streven,
dat door omzetting van openbare in bijzondere scholen de tegenstelling zelve
verdwijnt 1 ) .
De oprichting van bijzondere scholen dient door de overheid bevorderd
te worden.
Van veel belang is voorts, dat de wettelijke regeling niet te ingewikkeld
zij, opdat het bijzonder onderwijs niet den weg der bureaucratiseering
opgedreven worde. In dit opzicht valt er in onze wetgeving nog zeer veel
te verbeteren. Hoeveel leeraren en onderwijzers zijn er b.v. niet, die zonder
deskundige hulp niet in staat zijn, het salaris, waarop zij wettelijk aanspraak
hebben, te berekenen!
Bovenal hoede de overheid zich voor inmenging in het interne leven der
bijzondere school, opdat niet al de genoemde voordeelen der vrije school
weer te loor gaan. Als de staat waarborgen noodig heeft ook wat het
leerplan en den rooster van lesuren betreft, dat het door hem verstrekte geld
goed besteed wordt, oefene hij die controle niet zelf uit, maar trede hij liever
in overleg met groepen van gelijkgezinde besturen, die beter in staat zullen
zijn het toezicht te oefenen, zonder aan de geestelijke en paedagogische
belangen der bijzondere scholen schade te doen.
Het bijzonder onderwijs is op velerlei wijze aan banden gelegd, hier wat
1 ) Aldus ook Dr. H. Bavinck in de jaarvergadering der Unie „Een school met
den Bijbel" op 17 April 1900 (bij de behandeling van het Unierapport), zie het
22ste jaarverslag van de Unie, bldz. 37.
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weer, daar wat minder 1). Het aanleggen van die banden behoeft niet steeds
verkeerd te zijn: soms zijn zij onontbeerlijk. Maar als het mogelijk is, een
van die banden wederom los te maken, behoort dit steeds te geschieden:
de overheid client er voortdurend op bedacht te zijn, het onderwijs op eigen
beenen te laten staan. Als de leiband pemist kan worden, zou het vender
gebruik ervan immers schade doen. In plaats van wantrouwen behoort een
gepaste mate van vertrouwen in hetgeen de vrije maatschappij kan doen,
der overheid tot leidend beginsel te zijn.

Ten aanzien van het openbaar onderwijs rust op de overheid allereerst
de taak te zorgen, dat dit onderwijs goed zij.
Doch ook hier behoort de leidende gedachte te zijn, dat de overheid toch
eigenlijk slechts als noodhulp dienst doet en dat zij hoe eer hoe 'lever zich
van dit terrein, dat het hare niet is, behoort terug te trekken. In het belang
ook van het onderwijs, dat voor deze groep van haar onderdanen verstrekt
wordt.
Men hoort wel eens zeggen, dat dit verkeerd is. Er wordt zelfs wel eens
waarschuwend gezegd, dat wij niet in de fout onzer tegenstanders molten
vervallen door onze overtuiging aan anderen te willen opdringen. De
overheid, zegt men, scheppe gelijke ontwikkelingskansen voor 't openbaar
en het bijzonder onderwijs en wachte nu als lijdelijk toeschouwer af, aan
welke soort van onderwijs de ouders de voorkeur geven. In geen geval
mag de overheid dwang gebruiken voor de uitbreiding van het bijzonder
onderwijs.
Ongetwijfeld mag van dwang van overheidswege geen sprake zijn. Het
valt ook moeilijk in te zien, hoe de staat tot stichting van bijzondere scholen
zou kunnen dwingen. Maar het openbaar onderwijs is voor ons geen „heilig
huisie", dat tot elken prijs in stand gehouden moet worden. Wanneer de
overheid bevordert, dat ook bij hen, die thans voor hun kinderen nog gebruik
maken van de op enbare school. de ,.veerkracht" weer gesterkt wordt en
de lust ontwaakt om eigen scholen op te .richten, maakt zij zich niet aan
gewetensdwang schuldig. Wie „neutraal" onderwijs begeert, client voile
vrijheid te hebben om een ..neutrale" bijzondere school op te richten en
zal dan op gelijken voet, ook wat het financieele betreft, behandeld moeten
worden als ieder ander burger. Het eischen van een openbare neutrale
school is echter geen gewetenszaak, maar uitvloeisel van een onjuist staatkundig inzicht, gevolg van een verkeerde opvatting der overheidstaak.
Hiervoor uit den weg te gaan, zou verloochening van het antirevolutionait
beginsel zijn.
Daar komt nog een andere reden bij. Thans is de openbare school nog
steeds de school der vrijzinnigheid: zij is „neutraal". Maar deze oplossing
_

1 ) Een sterk voorbeeld levert b.v. het Nijverheidsonderwijs: het reglement, het
programma van onderwijs, de rooster van lesuren, zoomede de wijzigingen, welke
hierin worden aangebracht, moeten voor de bijzondere gesubsidieerde nijverheidsscholen aan de goedkeuring van den Minister van Onderwijs worden onderworpen.
Tegen elke disciplinaire straf (ontslag daaronder begrepen), hem door zijn bestuur
opgelegd, kan de leeraar in beroep komen bij de Kroon!
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is Loch niet ten voile bevredigend. Allereerst niet, omdat een volstrekte
neutraliteit niet mogelijk is, gelijk ook door voorstanders van het openbaar
onderwijs erkend is. Maar bovendien niet, omdat de neutraliteit, het negeeren
van God en godsdienst, evenzeer een bepaalde richting is. En op die richting
wordt thans het officieel stempel der overheid gezet! De vrijzinnigheid blijft
aldus genesteld in de openbare inrichtingen en ontvangt het of ficieel etiket.
Dit is in Nederland antinationaal.
Het is om deze redenen noodzakelijk, dat de overheid niet als werkeloos
toeschouwer toeziet, hoe zich na de financieele gelijkstelling de verhouding
openbaar- en bijzonder onderwijs ontwikkelt, maar dat zij ook positief
werkzaam is om zich geleidelijk te ontdoen van de haar niet toekomende
taak: onderwijs te doen geven.
Bij een deel van ons yolk, bij de onderwijzers en leeraren der openbare
scholen vooral, zal dit pogen ongetwijfeld op verzet stuiten. De Savornin
Lohman wees er in 1877 in zijn brochure „De vrije school" 1 ) reeds op,
dat er bij vele onderwijzers een sterk vooroordeel bestaat tegen het vrije
onderwijsstelsel. Toen in een schrijven aan de Staatscommissie-Rutgers 2
de Schoolraad en andere organisaties van het Christelijk lager onderwijs
enkele aanwijzingen gaven, hoe naar hun meening de band tusschen de
openbare school en de ouders versterkt, het initiatief bij die ouders opgewekt
en de omzetting van een openbare tot een bijzondere school bevorderd kon
worden, werd dit in „De Bode" 3 ) , 't orgaan van den „Bond van Nederlandsche Onderwijzers", genoemd een „geraffineerde poging om de ouders
der openbare school het hoofd op hol te brengen, anders niet".
Dat dit echter niet de opvatting van alle voorstanders der openbare
school is, dat er zelfs een kentering in de meeningen valt waar te nemen,
blijkt uit tal van uitingen. Zoo schreef het „Algemeen Handelsblad": „De
verhoogde belangstelling der ouders voor het onderwijs is een onmiskenbaar feit; meer en meer dringt de vraag naar voren, of niet op de eerste
plaats het onderwijs is een zaak der ouders, en eerst daarna van den staat.
Het is een vraag, vol van de zwaarste onderwijs- en staatkundige problemen.
Maar hoe het antwoord ook zij, de ambtenarenschool gnat ten einde." 9
De „Haagsche Post" van 3 Juli 1926 klaagt: „De ouders althans die
der openbare school ,-- zijn steeds vrijwel als quantite negligeable beschouwd.
En wie hebben meer belang bij goed onderwijs dan juist zij?"
Meerdere uitingen in denzelfden geest zouden aangehaald kunnen worden.
Is het ook niet merkwaardig, dat Mr. Dr. A. van Doorninck, ThesaurierGeneraal bij het Departement van Financien, in een afzonderlijke nota
gevoegd bij het rapport der Staatscommissie, ingesteld bij Kon. besluit van
16 Januari 1925, no. 10, voorstelt, de oprichting van Rijksscholen voor
middelbaar onderwijs „tot het alleruiterste" te beperken en het middelbaar
en voorbereidend hooger onderwijs uitsluitend te doen geven door schoolvereenigingen, hetzij openbare (d.z. vereenigingen met eigen rechtspersoon)

1) Zie bldz. 15.
2) Inzake 't lager onderwijs, ingesteld bij Kon. besluit van 2 Juli 1926, no. 120.
3) Van 18 Fehr. 1927.
4) Overgenomen in het „Weekblad voor Gymnasiaal en Middelbaar Onderwijs van 7 Jan. 1925, bldz. 711.
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lijkheid, door het gemeentebestuur ingesteld en van zijnentwege bestuurd),
hetzij bijzondere 1 ) ?
Wanneer men dergelijke uitlatingen leest, komt de gedachte naar boven,
dat ook het liberalisme voor de vrije school misschien nog eenmaal rijp
worden zal. In theorie hebben in vroeger jaren de kopstukken der liberate
partij de vrije school geroemd, al waren hun daden hiermede niet altijd in
overeenstemming. De voordeelen der vrije school beginnen thans echter
onder de voorstanders van neutraal onderwijs meer algemeen bekend to
worden. De oprichting van neutrale bijzondere scholen legt daarvan een
welsprekend getuigenis af. Het is nog slechts een wolkje als eens mans
hand. Onder Gods zegen kan bier echter langzamerhand een verandering
ten goede intreden.

***
Zwaar is in ons land de strijd om de vrije school geweest. De eertijds
oppermachtige liberale partij is niet het minst door haar houding in de
schoolkwestie ten val gekomen. Die schoolstrijd heeft ons, voorstanders
der vrije school, onberekenbaren zegen gebracht. Hij heeft meer dan lets
anders de vrije school aan ons yolk dierbaar doen worden. Nog altijd
immers is waar, wat de Duitsche rechtsphilosoof Rud. von Ihering in zijn
bekend werkje: „Der Kampf urns Recht" zegt: de opoffering is het, welke
den sterksten band smeedt tusschen een yolk en zijn recht en, aan een
natie met welke God het goed meent, schenkt Hij niet wat zij noodig heeft,
Hij verlicht haar den arbeid niet, waarmede het moet worden verkregen,
maar Hij verzwaart dien juist.

1

) Zie het Verslag der Commissie, bldz. 40 e. v.

START EN SOCIALE LEVEN
DOOR H. AMELINK.
Het hiervolgende is geenszins een bespreking van het vraagstuk der
verhouding tusschen Staat en Maatschappij in haar geheelen omvang. Het
bedoelt slechts te geven de anti-revolutionaire opvatting inzake de task
der overheid ten opzichte van het maatschappelijk leven, speciaal voor wat
betreft de sociale kwestie. Getracht zal worden de principieele lijn aan te
geven, waarlangs, volgens anti-revolutionair beginsel, een oplossing
voorzoover hier van een oplossing kan worden gesproken --- van het sociale
vraagstuk kan worden verkregen.
Dat het de roeping der Overheid is, door wetgeving en verordening, ter
het maatschappelijk zwakkere, in te grijpen in het maatschappelijk leven, is door de anti-revolutionaire partij van meet of aanvaard.
In haar program van beginselen werd in 1878 dan ook een artikel (19)
opgenomen, handelende over de sociale kwestie, aldus luidende: „Zij (de
anti-revolutionaire partij) erkent de noodzakelijkheid om ook door middel
van onze wetgeving, beter dan thans, er toe mede te werken, dat de ver
houding tusschen de verschillende maatschappelijke standen zooveel doenlijk
beantwoorde aan de eischen van Gods Woord". En bij de latere, in 1917 tot
stand gekomen herziening, werd dit artikel, teneinde het standpunt der
partij nader te omschrijven, aldus geformuleerd: „Verwerpende de leer van
den klassenstrijd, erkent zij de noodzakelijkheid, om ook door middel van
onze wetgeving, beter dan thans, er toe mede te werken, dat de verhouding
tusschen de verschillende maatschappelijke standen zooveel doenlijk beantwoorde aan de beginselen van Gods Woord.
Eisch daartoe is het, dat hetgeen maatschappelijk zwakker is, beschermd
en versterkt worde en dat, voorzoover het particulier initiatief der bevolking
door veler te laag inkomen nog niet genoegzaam tot zelfverweer in staat is,
de overheid de zwakkeren met haar schild dekke, en degelijker krachtsontploaing tot bij de laagst staande klasse der maatschappij mogelijk make.
Van armenzorg in engeren zin onthoude de overheid zich. Alleen voorzoover de particuliere en kerkelijke liefdadigheid tekort mochten schieten,
kan ze hiertoe overgaan."
bescherming van

De anti-revolutionaire partij verwerpt het standpunt, dat de overheid zich
onder geen beding met het maatschappelijk leven mag inlaten. Een dergelijk
standpunt zou ook niet anti-revolutionair, maar revolutionair zijn.
De in het laatst der achttiende eeuw en later opgekomen grootindustrie
had, onder den invloed van het individualistisch beginsel der Fransche
revolutie, den „vrijen" arbeider in boeien gekluisterd. De arbeider was
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in naam vrij, in werkelijkheid geworden de loonslaaf, die totaal afhankelijk
was van den werkgever, in wiens dienst hij arbeidde.
Juist in dit tijdsgewricht, toen heel het maatschappelijk leven zich in
een periode van overgang beyond, toen tegen uitwassen gewaakt en aan
nieuwe verhoudingen leiding gegeven moest worden, kwam ook de valsche
vrijheidsleer van het oud..liberalisme op. Men predikte vrijheid. De onbelemmerde ontplooring van alle individueele krachten zou de grootst mogelijke welvaart brengen. leder kent zijn eigen belang, ieder zoekt zijn eigen
belang, ieder kan zelf het best zijn eigen belangen behartigen, dat was de
tooverformule, welker toepassing het grootst mogelijk geluk en de grootst
mogelijke welvaart voor het grootst mogelijk aantal individuen zou brengen.
Wat was het resultaat van het ijveren der individualistische richtingen?
De gilden .—. die zich zelf overleefd hadden .--, werden afgeschaft, zonder
dat er eene, zich aan den nieuwen tijd aanpassende, organisatie voor in de
plaats werd gesteld. Ja, in naam der vrijheid werd elke organisatie verboden.
Het Fransche coalitieverbod van 14 Juni 1791 luidde: „Overmits de vernietiging van iedere soort van vereeniging van burgers van denzelfden stand
of hetzelfde beroep een der grondslagen is van de Fransche Staatsregeling,
is het verboden ze wederom to herstellen, onder welk voorwendsel of
welken vorm ook. De burgers van denzelfden stand of hetzelfde beroep, de
ondernemers, die open winkels houden, de werklieden en ambachtslieden,
welke ook, zullen, wanneer zij bij elkaar komen, zich nooit een president,
noch een secretaris, noch bestuursleden kunnen kiezen, nooit registers
houden, noch besluiten nemen, noch beraadslagen, noch reglementen vaststellen omtrent hunne vermeende gemeenschappekke belangen."
Ook ons land zong in dit koor mee.
De toepassing van dit radicaal individualisme der Fransche revolutie heeft
echter geen vrijheid gebracht. Juist het tegendeel. De droeve sociale verhoudingen, die toen zijn ontstaan, de ellendige toestanden waaronder de
arbeiders hebben geleefd, vormen een geschiedenis van bloed en tranen, een
geschiedenis van de somberste ellende en den zwartsten nacht.
Het allerergste heeft het tegenwoordige geslacht niet mee gemaakt.
Maar wel is bij velen nog bekend de toestand, waarin de werkgever in
fabriek en werkplaats over een bijna absolute alleenheerschappij beschikte.
Van een rechtspositie van den arbeider was geen sprake. De werkgever
stelde eenzijdig en naar eigen goeddunken het loon vast, dat den arbeider
in ruil voor zijn arbeid zou worden gegeven; men liet de loonshoogte, of
never de loonslaagte, geheel beheerschen door de wet van vraag en aanbod,
waarbij de arbeid werd beschouwd als een stuk koopwaar. De werkgever
bepaalde, hoe lang de arbeider zou werken. Van voorziening in geval van
ziekte, ongeval, werkloosheid, invaliditeit en ouderdom was geen sprake.
Kwam het voor, dat een werkgever in dit opzicht iets deed, dan was dat
een gunst.
De arbeider stond geheel rechtloos. Minister Loeff schreef dan oo'k
terecht, nog in 1904, in zijn Memorie van Toelichting op het wetsontwerp
op het Arbeidscontract: „de opkomst en de snelle ontwikkeling van de
reusachtige grootindustrie heeft den werkman, meer dan zulks vroeger het
geval was, afhankelijk gemaakt van den werkgever. De werknemer is
individueel staande tegenover den werkgever, heden ten dage veel zwakker
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dan voorheen, en niet zelden als 't ware overgeleverd aan diens willekeur."
Mocht de overheid hier lijdelijk toezien? Dat zou plichtsverzaking zijn
geweest. Hier moest het zwakke worden beschermd, hier moest den rechtlooze hulp worden geboden. Hier moest het gebondene worden losgemaakt;
maatschappelijke gebondenheid knechtte vrije menschen; verhinderde de
voile ontplooring der individueele krachten, en een voile ontplooring, die God
van een ieder vraagt, Hem ter eere.
De overheid moest ingrijpen, er moest recht worden gedaan. Niet het
radicale individualisme met zijn valsche vrijheidsbegrip mocht en mag de
overheid leiden, maar getracht moest worden om het onrecht te keeren, dat
door zondige verhoudingen ontstond.
Gerekend moet ook in het maatschappelijk leven met Gods wil en wet,
met de ordinantien, die God ook voor den arbeid, voor de verhouding
tusschen werkgever en werknemer, heeft gegeven. Dan alleen kan ware
vrijheid opbloeien. Vrijheid is gebondenheid, maar dan gebondenheid aan
Gods ordinantien. De vrijheid, die de Fransche revolutie predikte, was
daarom geen vrijheid. De gebondenheid aan Gods geboden werd ontkend.
Vrijheid wordt dan willekeur, uitloopende of op tyrannie of op anarchie.
Nooit mag men uit den weg gaan voor de oud-liberale opvatting, dat
de overheid ten opzichte van het maatschappeiijk Leven geen taak zou hebben.
dat door de wetgeving geen invloed op den ontwikkelingsgang der maatschappij mag worden uitgeoefend.
Hier geldt nog volkomen wat Dr. A. Kuyper schreef in Ons Program:
„Immers, de anti-revolutionair, die met de ordinantien Gods rekent, kan
noch zal in Israels sociale wetgeving, die toch God zelf tot auteur had, de
aanwezigheid voorbijzien van een breede reeks bepalingen, die wel terdege
de verhouding tusschen bezitter en niet-bezitter anders maakten, dan die,
bij overlating aan zichzelve, ooit zou geworden zijn. De Israelitische staatswetten toch, rakende den woeker; het in pand nemen; den schuldeischer;
den daqlooner; den naoocist, het teruqkeeren van het vervreemde grondqebied aan den oorspronkelijken bezitter; de tienden; het overlaten van de
vrucht des lands om zeker aantal jaren aan den arme; en zooveel meet,
vormen een samenstel van maatschappelijke inrichtingen, die er onloochenbaar toe strekten, om den machtige te beperken en een schild over den
zwakke op te heffen; aldus ook in het burgerlijk leven uitdrukking aan het.
hoogere beginsel van barmhartiqheid te geven; en dientengevolge met tak
en wortel de nijdige tweespalt tusschen rijk en arm uit te roeien."
Israels wetten, door God zelf aan het uitverkoren yolk in een theocratischen staat gegeven, hebben voor ons hun toepasselijkheid verloren. Maar
toch zal men dienen te erkennen, dat het beginsel, dat er zich in uitsprak,
wel terdege duurzame beteekenis heeft en dat alzoo het recht en de plicht
der overheid tot ingrijpen in de maatschappelijke verhoudingen niet zonder
schriftuurlijk voorbeeld is.
Wie zich op den bodem der Heiliqe Schrift stelt, kan zich principieel niet
keeren tegen overheidsbemoeiing met het maatschappelijke leven.
Overheidshemoeiing, echter niet in staatssocialistischen zin. De staat3socialist streeft er naar, de taak van de maatschappij door den staat te
doen overnemen. Staatsbemoeiing met het sociale leven is voor den staats-
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socialist niet slechts middel, geboden door abnormale omstandigheden, maar
veeleer is zijn streven een doen opgaan van de maatschappij in den staat.
Het economische leven door den staat beheerscht, dat is het doel van • den
staatssocialist.
Zoo wil de anti-revolutionair het geenszins. Hij pleit voor overheidsbemoeiing, maar hij wil niet de taak der maatschappij door den staat doen
overnemen. Wel is hij van oordeel dat de overheid geroepen is voor het
maatschappelijke leven zoodanige regelen te stellen, dat de arbeiders worden
beschermd tegen een druk, die hen zou verhinderen volgens recht en naar
hun aanleg te leven ter eere Gods; maar hij tracht daarbij het maatschappelijk
leven zoo te beinvloeden, dat de maatschappij weer op eigen beenen leert
staan en daardoor overheidsbemoeiing overbodig wordt.
Overheidsingrijpen was noodzakelijk, ook omdat regelingen noodig zijn,
die door alien worden aanvaard.
Men denke slechts aan de regeling van den arbeidstijd en aan de sociale
verzekering.
Onmenschelijke verhoudingen hebben ook in ons land bestaan. Kinderexploitatie op groote schaal kwam voor. De sociale verhoudingen waren
in-droevig. Er was onrecht, er was onderdrukking. Zoo wordt in het boek
van Dr. Brugmans ..De arbeidende klasse in Nederland in de 19e eeuw
(1819-1870) - o.m. het volgende medegedeeld:
In 1860 kwamen in de Zaanstreek werkdagen van 14 a 16 uur voor; een
14-urige arbeidsdag, ook voor kinderen, was niet ongewoon. In Hilversum
moesten jonge kinderen gedurende 17 uur per dag spinarbeid verrichten.
In Rotterdam werden twee bleekerijen aangetroffen, waar tweemaal 's weeks
18 uren werd gewerkt, n.l. van 3 uur 's morgens tot 9 uur 's avonds; er
was zelfs een branderij, waar van 's ochtends half vier tot 's avonds 8 uur
werd gewerkt zonder dat er schafturen waren.
Alleen de wetgever kon hierin verbetering brengen. Van vakorganisatie
was toen nog geen sprake. Maar ook al had deze bestaan, dan zou zij toch
niet in staat zijn geweest een algemeene regeling te treffen.
En een algemeene regel voor elk bedrijf is noodig. Wanneer het de
vakorganisatie b.v. zou gelukken een deel der werkgevers bereid te vinden,
misschien nadat men daarvoor het middel der staking had moeten aangrijpen, tot een belangrijke verkorting van den arbeidstijd over te gaan,
maar een niet onbelangrijk deel der werkgevers zou kans zien zich aan een
dergelijke regeling te onttrekken, dan zou de korte arbeidsdag ook bij de
goedwillende werkgevers niet gehandhaafd kunnen blijven, omdat zij, die
'anger lieten werken, daardoor ten aanzien van de concurrentievoorwaarden
een voorsprong kregen. Door langeren arbeidstijd, gepaard gaande met
lagere loonen, kan goedkooper geproduceerd worden en zoodoende zou den
goedwillenden werkgever moordende concurrentie kunnen worden aangedaan, ook al deed inkorting van den langen arbeidstijd, en betere belooning, de arbeidsintensiviteit toenemen. Wanneer in hetzelfde bedrijf den
eenen werkgever de gelegenheid wordt gegeven als regel 10 uur per dag
te laten werken en den anderen slechts 8 uur is toegestaan, dan moet dit,
afgezien van bijzondere gevallen, vooral thans als een onrechtvaardigheid
worden aangemerkt. Het geeft toch den eenen werkgever een voordeel
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boven den anderen. En dat zou in dit geval zijn een deloyale concurrentie,
wijl zij mogelijk werd ten koste van de arbeidsvoorwaarden der arbeiders.
Thans reeds de regeling van den arbeidstijd uitsluitend aan de maatschappelijke krachten over te laten, zou een bron van onrechtvaardigheid blijken te zijn
Ook zou, indien de regeling betreffende den arbeidsduur, die in de wet
is vastgesteld, werd losgelaten, het gevolg zijn, dat in verschillende bedrijven, waarin de arbeiders niet over krachtige vakorganisaties beschikken,
onmiddellijk een langere arbeidstijd werd ingevoerd. De arbeiders in deze
bedrijven zouden zich daaraan eenvoudig hebben te onderwerpen, wijl
invloed op de vaststelling der arbeidsvoorwaarden, in meer dan een bedrijf,
nog steeds aan de arbeiders wordt onthouden.
En in tal van andere bedrijven zou bij elke contractsvernieuwing de
vaststelling van den arbeidstijd het groote struikelblok zijn, waarop overeenstemming zou afstuiten en waardoor een bittere strijd zou ontketend
worden. Eerst wanneer een toestand zal zijn ingetreden, dat de maatschappelijke organisatie zich zoover zal hebben ontwikkeld, dat in het bedrijfsleven
nieuwe organen zijn opgekomen, die deze taak van de overheid kunnen
overnemen, zal de staat zich van deze bemoeiing met het maatschappelijk
leven kunnen terugtrekken. Al zal ook dan het stellen van een algemeene
norm noodzakelijk blijven.
an algemeene regeling is eveneens noodig voor wat betreft de sociale
verzekeringswetgeving.
De sociale verzekerings-wetgeving, zooals wij deze zien, is een eisch van
sociale rechtvaardigheid.
De arbeider geeft zijn arbeidskracht in dienst van bedrijf en onderneming.
Lift het bedrijf moet, zal het wel zijn, ook de arbeider met zijn gezin kunnen
leven, niet alleen wanneer hij werkt, maar ook in dagen van werkloosheid,
ziekte en ongeval, invaliditeit en ouderdom.
Het zou het beste zijn, indien elk arbeider deze voorzieningen zelf kon
treffen. Maar dat is een onmogelijkheid. Niet alleen dat het loon daarvoor
onvoldoende is, maar ook de kans van vroeg door een ongeluk getroffen
of invalide te worden, wanneer er nog geen mogelijkheid is geweest individueel door verzekering in de gevolgen daarvan te voorzien, doet gevoelen
het onmogelijke van eigen hulp.
Ook de enkele onderneming kan meestal in onzen tijd den last dezer
verzekering niet dragen. Er is veel wisseling van personeel. Het eene jaar
werkt de arbeider bij dezen patroon, het andere jaar bij een anderen, ja
er zijn bedrijven waar de dienstbetrekking bij een patroon niet langer dan
enkele weken of enkele maanden duurt. Dit is oorzaak. dat de op zichzelf
staande patroon niet bij machte is in de levensnooden zijner arbeiders in
de hier bedoelde gevallen te voorzien.
Hij kan dat alleen als hij voor dat doel kan samenwerken, met alle
patroons, die de arbeiders achtereenvolgens in dienst hebben. Verzekering
kan hier alleen uitkomst geven. Aller samenwerking is eisch. Het bedrijf
als geheel moet den gezamenlijken last dragen, om te voorzien in de behoeften der arbeiders bij ziekte, ongeval, invaliditeit of ouderdom.
Het schoonste zou geweest zijn, wanneer werkqevers en werknemers
de handen in elkaar geslagen hadden, om gezamenlijk voor elk bedrijf een
regeling te treffen, een regeling uit den arbeid zelf opgekomen.
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Maar daarvan kon in 't verleden geen sprake zijn. De organen die daarvoor noodig waren ontbraken. En de wil om deze voorzieningen te treffen
was bovendien bij een groot deel der werkgevers niet aanwezig.
Toen moest de overheid een algemeene regeling treffen, opdat aan de
arbeiders recht kon worden gedaan. Zij kwam met haar sociale verzekering.
Al de werkgevers betalen een premie voor de in hun dienst zijnde arbeiders,
krachtens welke verzekering de arbeiders recht op een uitkeering kunnen
doen gelden als op hun (uitgesteld) loon.
Noodzakelijk was de invoering van verplichte verzekering. Met vrijwilligheid kon niet worden volstaan. Een deel der werkgevers zou bereid
geweest zijn mede te werken. Maar een niet onbelangrijk deel zou zich
van de zaak eenvoudig niets hebben aangetrokken. En dan moest elk
vrijwillig pogen eenvoudig afstuiten op de eischen der concurrentie. De
werkgevers, die zich aan deze sociale lasten niets lieten gelegen liggen,
zouden tegen lageren prijs hun artikelen kunnen aanbieden en hun sociaalgoedgezinde collega's ten koste van de arbeidsvoorwaarden der arbeiders
concurrentie aandoen. En daarvan zou in zeer vele gevallen het resultaat
zijn, dat de goedwillende patroons, teneinde niet achterop te komen met
hun bedrijf, zich eveneens aan het voldoen aan deze verplichtingen zouden
moeten onttrekken.
Dat geldt voor de bedrijven, die op de wereldmarkt moeten concurreeren, zelfs internationaal. Daarvan spreekt ook deel XIII van het Vredesverdrag van Versailles, waar aan de artikelen van dit deel, dat over den
„Arbeid- handelt, deze verklaring voorafgaat:
„Aangezien de Volkenbond ten doel heeft den algemeenen vrede te verzekeren en een zoodanige vrede slechts gevestigd kan worden op den
grondslag van sociale rechtvaardigheid;
aangezien er arbeidsvoorwaarden bestaan, welke voor velen onrecht,
ellende en ontberingen medebrengen, hetgeen een zoodanige ontevredenheid
baart, dat daardoor de algemeene vrede en eensgezindheid in gevaar gebracht
wordt en aangezien een verbetering van deze arbeidsvoorwaarden dringend
noodzakelijk is: b.v. ten aanzien van de regeling van den arbeidstijd, de
instelling van een maximum-arbeidsdag en -arbeidsweek, de arbeidsbemiddeling, het bestrijden van werkloosheid, het waarborgen van een loon, dat
redelijke bestaansvoorwaarden verzekert, de bescherming der arbeiders
tegen algemeene- en beroepsziekten en ongevallen voortkomende uit den
arbeid, de bescherming van kinderen, jeugdige personen en vrouwen, de
ouderdoms- en invaliditeitsvoorziening, de bescherming van de arbeiders.
werkzaam in het buitenland, de erkenning van het beginsel der vakver
eenigingsvrijheid, de organisatie van het vak- en technisch onderwijs en
andere soortgelijke maatregelen;
aangezien het niet-aannemen door eenig yolk van een werkelijk menschwaardige arbeidsregeling het streven in den weg staat van andere vo!ken,
die het lot der arbeiders in hun eigen landen wenschen te verbeteren;
komen de Hooge Verdragsluitende Partijen, evenzeer gedreven door
gevoelens van gerechtigheid en menschlievendheid, als door den wensch
een duurzamen wereldvrede te verzekeren, het navolgende overeen", waarop
dan volgen de onderscheiden artikelen van deel XIII van het Vredesverdrag.
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Wij gaan niet op dit hooggestemde loflied in. Maar juist is wat Her
wordt opgemerkt, dat in onzen tijd met zijn bedrijven, die produceeren voor
de wereldmarkt, internationale regelingen noodig zijn. De vakbeweging heeft
dan ook van meet of gestreefd naar het verkrijgen van internationaal
contact.
Nationaal, het is duidelijk, geldt het in nog sterkere mate, dat ook ten
opzichte van de sociale verzekeringswetgeving een algemeene regeling,
waaraan alien zich hebben te onderwerpen, noodzakelijk is.
De sociale politiek, het ingrijpen van den Staat ter bescherming der
maatschappelijk zwakkeren, heeft tot goede resultaten geleid. Door de
wetgeving op den arbeidsduur. door de wettelijke bepalingen betreffende
den leeftijd, beneden welken kinderen niet tewerk mogen worden gesteld,
door het verbod van nachtarbeid voor vrouwen. en wider door de speciale
bescherming van vrouwen en jeugdige personen, door maatregelen betreffende veiligheid en hygiene, door ongevallen-, ziekte-, invaliditeits- en
ouderdomsverzekering is de toestand der arbeidersklasse in velerlei opzicht
beter geworden.
Al is het niet alleen aan deze wetgevende maatregelen te danken, toch
hebben deze er voor een niet onbelangrijk deel toe meegewerkt, dat veel
is verbeterd. Met voldoening werd er dan ook door den heer Arthur
Fontaine, in zijn openingsrede ter Xde Internationale Arbeidsconferentie in
1927 te Geneve gehouden, op gewezen, dat dank zij allerlei sociale maatregelen de kindersterfte van 1881 tot 1925 in Groot-Britannia, Duitschland
en Frankrijk met 45 % en in Zwitserland en Nederland zelfs met 67 %
was gedaald. Gelijktijdig daalde het algemeen sterftecijfer in Frankrijk met
22 %, in Engeland en Italie met 37 a 38 %, in Zwitserland met 41 % en in
Duitschland met 40 %. De gemiddelde levensduur, die in genoemde landen
in het jaar 1845 36 tot 40 jaar beliep, steeg op 47 (Duitschland) tot 55 jaar
(Nederland).
Daar zou nog heel wat weer te verhalen zijn over goede resultaten door
de sociale wetgeving verkregen. Heel het levensniveau van den arbeidenden
stand is aanmerkelijk gestegen. En al is dit verkregen dank zij vooral de
actie der vakorganisatie, ook de wetgever heeft zich niet onbetuigd gelaten.
De sociale wetgeving was de bondgenoote der economisch-sociale actie.
Nog is niet alles verkregen wat noodzakelijk is. De invaliditeitsverzekering
staat b.v. nog slechts in haar aanvang. De uitkeeringen, die krachtens die
verzekering verstrekt worden, zijn nog te laag. Een ziekteverzekering werd
in ons land nog steeds niet ingevoerd. Wettelijke regeling der werkloosheidsverzekering werd nog niet verkregen. De landarbeider mist nog zoo
goed als elke bescherming. Zoo zijn er meerdere wenschen. Maar alles
bijeen genomen, mag belangrijke winst worden geboekt. Belangrijke winst.
die heel ons yolk ten goede komt. En de anti-revolutionaire partij, zij mag
het zich tot een eer rekenen aan hetgeen tot stand gebracht is, haar aandeel
te hebben bijgedragen, ja daarbij meermalen leiding te hebben gegeven.
Toch, hoezeer wij ons ook verheugen over het vele goede, dat verkregen
werd, de oplossing brengt ons een verder voortgaan op dezen weg niet.
De overheid moest ingrijpen, voorzeker. Maar ingrijpen, omdat noodstand
dat vorderde. Als ideaal blijft ons wenken een zoodanige maatschappelijke
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organisatie, waardoor deze overheidsbemoeiing voor een groot deel overbodig wordt.
Daarop moet heel het streven zijn gericht. De maatschappij moet in staat
zijn zonder de krukken van de staatshulp haar eigen aangelegenheden te
regelen, overeenkomstig eigen karakter en eigen levenswet.
God de Heere heeft voor elken levenskring Zijn ordinantien, Zijn wetten
gegeven. Hij gaf Zijn wetten voor Zijn Kerk, voor den Staat, voor de
Maatschappij en voor de afzonderlijke kringen in die maatschappij; ook
voor den kring van het bedrijf en den kleineren kring der enkele onderneming. Wanneer deze kringen leven overeenkomstig die ordinantien, wanneer de levenswetten door God voor die onderscheiden kringen gegeven,
worden toegepast en nageleefd, dan zal recht en gerechtigheid den levensgang van deze maatschappelijke kringen beheerschen.
Hier ligt het kernpunt.
Hier ligt ook de oplossing van het vraagstuk omtrent de verhouding
tusschen Staat en Maatschappij, en het herstel van het evenwicht tusschen
het politieke leven eenerzijds en het sociale leven anderzijds. Ook al wordt
toegestemd, dat Staat en Maatschappij in velerlei opzicht dooreengestrengeld zijn en dat het uiterst moeilijk is te zeggen waar de eerste eindigt en
de tweede begint, toch is er een kenmerkend onderscheid tusschen het leven
van den Staat en de Maatschappij. Zal het leven der maatschappij, sociaal
en economisch, naar eigen karakter en overeenkomstig eigen levenswetten
kunnen opbloeien, dan is organisatie der bedrijfskringen noodig, opdat de
organen worden geschapen, waardoor de rechtsregelen die voor elken kring
zullen gelden, kunnen worden gestipuleerd, en eerbiediging en handhaving
dezer rechtsregelen mogelijk zij.
Deze gedachte van de souvereiniteit der zelfstandige levenskringen, toegepast ook op het maatschappelijk leven, is immer door Dr. Kuyper verdedigd. Van zijn Kamerrede van 1874 of tot zijn artikelenreeks in De
Standaard van April 1920 toe, wordt deze gedachte verdedigd en steeds
concreter naar voren gebracht. Ook in zijn Anti-Revolutionaire Staatkunde
is deze gedachte nader uitgewerkt. In hoofdzaak dacht Dr. Kuyper zich de
organisatie der bedrijfskringen .--- welker resumptie wij ontleenen aan het
referaat: Socialisatie of Bedriilsorganisatie, door Mr. P. S. Gerbrandy op
de wetenschappelijke samenkomst der Vrije Universiteit, 22 Juli 1927
gehouden — aldus:
„De tegenwoordige stand der organisatie van patroons en van werklieden
bewijst, dat de tijd rijpt voor een dwingende organisatie, waarin elk bedrijfsgenoot is opgenomen. In elken bedrijfstak worde de organisatie van
patroons eener- en werklieden anderzijds verplicht gesteld met daaraan
verbonden stemplicht en evenredige vertegenwoordiging. Er behooren langs
dien weg te komen twee colleges, een van patroons en een van werklieden,
die elk een eigen voorzitter benoemen, afzonderlijk beraadslagen en besluiten en elk b.v. zes leden aanwijzen voor een hooger en gemengd college.
dat zijn voorzitter van de Kroon ontvangt en zelfstandig verordeningsrecht
zich ziet toebedeeld.
Al wat in het bedrijf regeling behoeft worde aan de heslissing van deze
organisatie onderworpen, met dien verstande, dat onderafdeelingen de
plaatselijke varieteit tot haar recht doen komen. Tot de competentie dezer
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colleges behooren: de regeling van het leerlingwezen, de bepaling van den
werktijdduur voor de onderscheiden vakken, streken en leeftijden, een
loonregeling naar bekwaamheid, het zoeken naar waarborgen voor tijden
van werkloosheid, verzekering tegen ziekte, invaliditeit en ouderdom, de
bepaling van den vorm der arbeidscontracten, van fabrieksreglementen, het
geven van vrije dagen, de verzekering van zondagsrust. Langs dezen weg
zou men voorts samen kunnen werkzaam zijn voor de vermeerdering van
productie en afzet. en de afzonderlijke colleges van patroons en arbeiders
zouden elk op eigen terrein den bloei van het bedrijf kunnen bevorderen.
Ook zou langs dezen weg een scheidsgerecht vasten vorm kunnen erlangen.
De wet verleene deze bedrijfsorganisatie executoriale macht, formeel of te
dwingen door de overheid, zakelijk uit den boezem van het bedrijf opkomend.
Men achte de uitvoering dezer gedachte niet hopeloos. Als maar eerst
op het bedrijf de verantwoordelijkheid voor het bevorderen van het gemeenschappelijk belang rust, zal men ervaren, dat de wet went en de tijd
den oorlogstoestand in het bedrijfsleven langzaam doet slijten."
Dit door Dr. Kuyper ontwikkelde plan eener publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie kon voorzeker niet zoo, zonder meer, aan de maatschappelijke
samenleving worden opgelegd. Daarvoor was het te veel schematisch en te
veel maakwerk. Ook is de ontwikkeiing der bedrijfsorganisatie in een
eenigszins andere richting gegaan dan Dr. Kuyper voorzag.
Maar de kern der door Dr. Kuyper gegrepen gedachte is nog steeds het
ideaal dat ons wenkt en dat ook door de A. R. Partij zoowel als door de
Christelijke arbeidersbeweging als ideaal wordt nagestreefd.
Bedriilsorganisatie is een begrip geboren in den Christelijk-socialen kring.
Thans wordt er ook in andere kringen het pleit voor gevoerd. En sociaal
en economisch zijn we in maatschappelijk opzicht vastgeloopen. De toepassing van het radicaal individualisme heeft ons in een slop gebracht en
thans roept men allerwege om maatschappelijke organisatie, nieuwe organen,
samenwerking tusschen werkgevers en werknemers. Principieel hebben wij
het pleit gewonnen. Zoowel het oud-liberalisme, als de toepassing van het
klassenstrijd-beginsel, zijn op een fiasco uitgeloopen.
Maar daarom komt het er nu op aan, meer inhoud aan de door ons
voorgestane oplossing te geven, meer concreet aan te wijzen in welke
richting de uitwerking der door ons voorgestane gedachte kan worden
verwezenlijkt.
Op bedriilsorganisatie dient aangestuurd; bedrijf gezien als complex van
ondernemingen. Het bedrijf moet als een eenheid, als een bedrijfsgemeenschap worden beschouwd. Ook hier moet principieel gebroken worden met
een valsch individualisme en moet men trachten te geraken tot een maat.
schappij-organisatie, waarin de gemeenschapsgedachte meer tot uiting komt,
en toch ook het individu al zijn gaven en krachten ten voile kan ontplooien.
In dezen gedachtengang is plaats voor de vrijheid der enkele onderneming,
altoos binnen het raam der bedrijfsgemeenschap. Het bedrijtsleven moet
meer in zijn naaste doel worden onderkend. Dat is toch om, overeenkomstig
de Goddelijke roeping, aan den arbeid gegeven, in gemeenschap te werken
aan de voorziening in wat de menschheid voor haar onderhoud noodig
heeft. Werkgevers en werknemers vinden hier hun gemeenschappelijke
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taak. Ons productie- en distributie-systeem moet zoodanig zijn ingericht en
worden geperfectioneerd, dat heel de menschengemeenschap het grootst
mogelijke rendement van den gezamenlijken arbeid van werkgever en werknemer verkrijgt.
Hier ligt een groote taak, die door het bedrijf zelf, door zijn vertegenwoordigende organen, zal moeten worden ter hand genomen.
Zoo poneert bedrigsorganisatie, in het wisselend productie-leven, de
eenheid en saamhoorigheid der producenten als saamstellende deelen van
gemeenschappen, die zij als rechtsverbanden ziet. Principieel breekt zij met
de opvatting, die de arbeiders uitsluitend als gehuurde werkkrachten, verbonden aan een door een ondernemer voor zijn prive-belang gedreven zaak
ziet. Bedrijfsorganisatie keert zich principieel tegen de oud-liberale beginselen.
Maar met niet minder beslistheid wijst zij of het klassenstrijdbeginsel, dat
leert, dat patroon en arbeider elkaars natuurlijke vijanden zijn. Bedrijfsorganisatie kan verwezenlijken, in nieuwen vorm, den eiscb van ons beginsel:
samenwerking tusschen werkgevers en werknemers.
Wij vestigen tot staving van deze stelling allereerst de aandacht op de
regeling der arbeidsvoorwaarden en in 't algemeen op de regeling der
rechtspositie der arbeiders in de onderneming.
Wat hier to regelen valt, moet in hoofdzaak bedrijfsgewijze worden
geregeld. De noodzakelijkheid daarvan heeft er toe gelegd, dat de arbeiders
hun vakorganisaties hebben uitgebouwd tot nationale, centrale vakbonden.
De vaststelling der arbeidsvoorwaarden mag niet ondernemingsgewijze ge
schieden. Eisch van recht en billijkheid is, dat in 't algemeen ten opzichte
der arbeidsvoorwaarden de concurrentiemogelijkheden voor de ondernemingen in denzelfden bedrijfstak gelijk zijn.
Datzelfde geldt ten opzichte van arbeidstijd en sociale verzekering. Indien
de Overheid zich hier zal terugtrekken, dan kan dat alleen langs den weg
der bedrijfsorganisatie, alleen indien regelingen getroffen kunnen worden
voor geheel een bedrijfskring. Men denke slechts aan de Arbeidswet. Binnen
een door de wet gestelden algemeenen norm, kan de regeling van den
arbeidstijd, overwerk en van het inhalen van verzuim etc., in de toekomst
in handen gelegd worden der bedrijfsgenooten zelf. Maar zal het daartoe
komen, dan is bedriffsorganisatie noodig; alleen bedrijfsgewijze getroffen
regelingen zijn mogelijk en toelaatbaar. Want den eenen werkgever mag
niet gegeven worden, wat den anderen wordt onthouden; tenzij in bijzondere
gevallen, waarover dan niet de individueele werkgever zelf, maar wettelijkc
bedrijfsvertegenwoordiging beslist.
Bedriilsorganisatie is noodig. Wil men de uitvoering der sociale verzekering, b.v. de uitvoering der ongevallen-, ziekte-, invaliditeits- en ouderdomsverzekering aan de Overheid onttrekken, clan zal dit in 't algemeen
alleen mogelijk zijn, als de maatschappelijke bedrijfsorganisatie zoover is
uitgegroeid, dat zij de taak der Overheid kan overnemen.
Bedrijfsorganisatie wil dus zeggen, dat het bedrijf is geworden een rechtsgemeenschap, een rechtsverband, met eigen autonomie, met souvereiniteit
in eigen kring.
Tot de taak dezer bedrijfsorganisatie zou dus moeten behooren de vastSchrift en Historic
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stelling der rechtsregelen, die in het bedrijf zullen Belden, welke rechtsregelen dan kracht van wet (verordening) voor het geheele bedrijf en al
de daarin werkzaam zijnde personen zullen moeten hebben.
Een dergelijke bedrijfsorganisatie kan echter niet kunstmatig worden
gemaakt of bij wettelijken maatregel in het leven geroepen.
Onze maatschappelijke samenleving is toch niet een product geschapen
door den denkenden mensch, die, nadat hij zich een maatschappelijke samenleving in zijn gedachten had geconstrueerd, deze nu op een goeden dag heeft
ingevoerd.
De maatschappij is geen mechanisme, maar een organisme. Een organisme,
waarin groei, leven zit, dat zich ontwikkelt. Met knutselwerk bereiken we
hier niets. En te trachten, nieuwe maatschappijverhoudingen te scheppen
zonder te rekenen met hetgeen is en was, zal steeds op teleurstelling en
mislukking uitloopen.
Elke hervorming zal rekening moeten houden met de gebondenheid van
mensch en maatschappij aan het historisch gewordene en zal zich daarbij
dienen aan te sluiten.
Wanneer wij dat in het oog houden, dan zullen wij ons bij ons streven
naar bedrijfsorganisatie hebben aan te sluiten bij hetgeen uit het leven van
den arbeid zelf is opgekomen als vertegenwoordiging van werkgevers en
we-rknemers.
Als zoodanig mogen worden beschouwd de vakorganisaties van patroons
en arbeiders.
Men zou kunnen vragen of de vakorganisaties der werkgevers en werknemers wel de meest geeigende organen zijn voor een nieuwe bedrijfsorganisatie. Hoe vaak staan deze toch niet in stelling tegenover elkaar als
twee strijdende lepers? Zijn dit wel de organen, die meerderen vrede in het
bedrijf kunnen brengen, die de saamstellende deelen kunnen vormen voor
de nieuwe bedrijfs-rechtsgemeenschap?
Naar onze meening moet deze vraag bevestigend worden beantwoord.
Noodig is dan echter dat een gewijzigde gezindheid intreedt zoowel bij
een groot deel der werkgevers als bij een groot deel der werknemers. Het
klassenstrijdbeginsel, dat den onverzoenlijken krijg predikt tusschen kapitaal
en arbeid, zal met niet minder kracht moeten worden teruggedrongen, dan
het oud-liberale beginsel, dat den arbeid tot koopwaar verlaagde en hem
niet erkende als een volwaardig deel van het geheel. Erkend moet worden
de solidariteit tusschen werkgevers en werknemers in den arbeid. Men zal
elkaar niet als vijanden, maar als medewerkers moeten zien, die hebben te
arbeiden aan een gemeenschappelijke taak.
Wij gelooven, dat de ontwikkeling der dingen althans eenigermate gaat
in deze, door onze partij steeds voorgestane, richting. Almeer wordt ingezien
dat de voortdurende strijd tusschen werkgevers en werknemers, ook economisch, schade en nadeel met zich brengt. Gezocht wordt, overal in den
werkgevers- en werknemerskring, afgedacht dan van de meer revolutionaire
vakbeweging, naar nieuwe vormen, opdat door overleg en samenwerking
kwesties tot oplossing kunnen worden gebracht. Teekenend is wat thans
in Engeland geschiedt, waar de leiders der groot-industrie met de vertegenwoordigers der vakorganisaties beraadslagen over de mogelijkheid van
industrieelen vrede en over een betere organisatie van het bestaande door
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fusie van bedrijven, rationaliseering van de industrie en het invoeren van
betere arbeidsmethoden, zoowel op technisch als administratief gebied. Hier
wordt de vakbeweging dus niet langer beschouwd als uitsluitend een strijdorganisatie, maar als een orgaan, dat den industrieelen vooruitgang en dus
de productie client.
En mede moge gewezen worden op hetgeen terzelfder tijd in ons land
geschiedt, waar het Verbond van Nederlandsche Werkgevers de arbeidersvakcentralen uitnoodigt tot een bespreking, met het doel in een gemeenschappelijke bijeenkomst vast te leggen of overleg en samenwerking tusschen
werkgevers- en werknemers-organisaties al dan niet mogelijk is.
Wanneer de gedachte van samenwerking almeer doordringt, dan kunnen
de vakorganisaties, de meest natuurlijke vertegenwoordiging van werkgevers
en werknemers, dienen als grondelementen voor de toekomstige bedrijfsorganisatie.
Het moet dan gaan langs den weg, die zich als vanzelf afteekent: van
vakorganisatie, langs collectieve arbeidsovereenkomsten en verbindendverklaring der collectieve arbeidsovereenkomst, naar de bedrijfsorganisatie.
Over de collectieve arbeidsovereenkomst behoeft hier niet uitvoerig te
worden gehandeld. Haar beteekenis, haar goede werking is onder ons
algemeen bekend.
Werkgevers en werknemers regelen gezamenlijk in onderling overleg voor
een geheelen bedrijfstak de arbeidsvoorwaarden en stellen die gezamenlijk
vast. Tot uitbouw dezer contracten moet het komen. Heel de rechtspositie
der arbeiders moet daarin behoorlijk zijn omschreven. Rechten en plichten,
zoowel van werkgevers als van werknemers, moeten daarin zijn gestipuleerd.
Dan moet dit collectief contract heel het bedrijf omvatten. Verbindendverklaring moet mogelijk zijn.
Verbindendverklaring, die echter dan alleen kan en mag worden toegepast,
wanneer reeds het overgroote deel der bedrijfsgenooten zich vrijwillig aan
deze collectieve arbeidsovereenkomst onderwerpt.
Aileen als het overgroote deel der bedrijfsgenooten dit vrijwillig doet, is
verbindendverklaring mogelijk. Verbindendverklaring toch beteekent, dat
de bepalingen in het contract ook zullen moeten worden nageleefd door hen
die niet mee contracteerden, die zich afzijdig hielden. En daarom is verbindend-verklaring alleen door te voeren als een collectieve overeenkomst
het bedrijf dermate omvat, dat het overgroote deel der bedrijfsgenooten de
toepassing van de bepalingen der collectieve arbeidsovereenkomst beschouwt
als de normale gang van zaken in het bedrijf.
Verbindendverklaring mag ook alleen dan worden toegepast. Niet een
minderheid mag beslissen over een meerderheid. Niet de minderheid der
bedrijfsgenooten mag beslissen welke regelingen er voor het bedrijf zullen
gelden.
Maar wel mag de meerderheid der bedrijfsgenooten beschermd worden
tegen een terreur der minderheid. Daarvoor dient mede verbindendverklaring. Want, aldus de Memorie van Toelichting op het voorontwerp van
wet op de verbindendverklaring der collectieve arbeidsovereenkomst, door
Minister Aalberse enkele jaren geleden bij den Hoogen Raad van Arbeid
aanhangig gemaakt, „de bestaande vrijheid van patroons en arbeiders om
zich van een collectieve arbeidsovereenkomst, ook wanneer zij voor de
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groote meerderheid der bedrijfsgenooten geldt, afzijdig te houden, levert
voor het op peil blijven en de verdere ontwikkeling van het instituut der
collectieve arbeidsovereenkomsten een groot gevaar op. Door die onthouding toch kunnen de niet door het collectief contract gebonden patroons
slechtere arbeidsvoorwaarden toepassen en daarmee hun vakgenooten een
vaak vernietigende concurrentie aandoen. Hoe meer de collectieve arbeidsovereenkomst werd dienstbaar gemaakt aan de verbetering der arbeidsvoorwaarden, des te grooter werd de verleiding voor de minder sociaal
voelende patroons om hunne ondernemingen staande te houden en uit te
breiden door concurrentie ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden. Door
deze concurrentie geprikkeld, zijn patroons, die de collectieve arbeidsovereenkomst eerst toepasten, ertoe genoopt geworden het lidmaatschap hunner
organisatie op te zeggen, om zich zoodoende aan die overeenkomst te
onttrekken. Dit vergrootte voor de bij het collectief contract aangesloten
werkgevers dan weer de moeilijkheid om bij het eindigen daarvan een nieuvt,•
contract aan te gaan, althans om daarbij de arbeidsvoorwaarden op het
zelfde peil te handhaven."
Verbindendverklaring beteekent dat een minderheid het niet langer in
haar macht heeft, datgene wat de groote meerderheid der bedrijfsgenooten
meent als rechtsregel in het bedrijf te moeten toepassen, onmogelijk te
maken.
Verbindendverklaring, een schrikbeeld voor hem, die de samenleving en
het bedrijf ziet, rein individualistisch, een stap in de richtinq naar bedrijfsorganisatie voor hem, die den organisatorischen samenhang der maatschappelijke kringen erkent en het bedrijf als een rechtsgemeenschap wenscht te
zien beschouwd.
Van de verbindendverklaring naar de bedrijfsorganisatie is slechts een
stap. Door verbindendverklaring heeft een contract reeds principieel het
karakter van een verordening, die alle bedrijfsgenooten bindt, verkregen.
Voor elk bedrijf, dat dezen ontwikkelingsgang reeds doorgemaakt heeft,
elk bedrijf waar de mogelijkheid van toepassing der verbindendverklaring
bleek, zal dan de door ons voorgestane bedrijfsorganisatie moeten worden
ingevoerd, waarvoor de wetgeving de noodige voorzieningen zal dienen te
tref fen.
Als sluitsteen dezer geheele organisatie zou dan moeten optreden een
Sociale Kamer of een Kamer van Belangen, organisch uit deze bedrijfsorganisatie opkomend, waarin de kringen uit landbouw, nijverheid, handel
en verkeer, haar eenheid vinden. Deze Sociale Kamer of Kamer van Belangen zou dan tot taak hebben de samenwerking tusschen de verschillende
kringen te bewerkstelligen, de belangen der gemeenschap tegen iedere uitbuiting door groepsbelangen, te beschermen en de algemeene normen inzake
bepalingen omtrent arbeidsduur, sociale verzekering e. d., die voor alien
zullen gelden, vast te stellen.
Hier ontmoeten wij de lijn, aangegeven in art. XI van het Beginselprogram
der A. R. Partij:
„opdat de Staten-Generaal in de natie wortelen en het yolk niet slechts
in naam vertegenwoordigen, zal het kiesrecht organisch zijn in te richten
en wel met toepassing van het gezinshooldenkiesrecht en van de evenredige
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vertegenwoordiging voor de Tweede Kamer en daarnaast van het recht
der verschillende maatschappekke groepen om zich door eigen gemachtigden

in een andere Kamer te doen vertegenwoordigen." (cursiveering van mij A.)
Flier ontmoeten wij ook de lijn uitgestippeld door het tweede Christelijksociaal congres, in 1919 te Amsterdam gehouden. Toen werd met algemeene
stemmen in de toen aangenomen conclusies VI en VII het volgende uitgesproken:
„Een oplossing der sociale vraagstukken kan slechts worden verkregen.
wanneer van de overtuiging wordt uitgegaan, dat de verschillende groepen
binnen de menschheid een organisme vormen met eigen leven en eigen
levenswetten, waaraan geen recht wordt gedaan noch door enkel te rekenen
met de op zichzelf staande individuen, noch door van buiten of een band
om hen te leggen.
Daarom moet voor alle groepen der samenleving, mede voor den middenstand, gestreefd worden naar de vorming van nieuwe organen, die wel is
waar door de overheid zullen moeten worden in het leven geroepen en
geleid, maar anderzijds streng moeten aansluiten aan hetgeen organisch
uit het maatschappijleven opkomt, en zooveel mogelijk bewegings- en
beslissingsvrijheid erlangen en behouden, opdat naar Christelijke overtuiging
het beiderlei terrein van Staat en Maatschappij voortdurend onderscheiden
blijve."
Zoo is dan de algemeene lijn aangegeven.
Wij zijn er daarmee echter nog niet. Talrijke vragen dringen zich nog op.
Vragen omtrent de juiste afbakening van de grenzen der bedrijfsorganisatie,
de juiste afbakening harer taak, vragen betreffende rechtspraak en straf op
overtredingen van de bedrijfsverordeningen. Het gaat er om, de practijk
der zich ontwikkelende bedrijfsorganisatie in de banen van het positieve
recht te leiden. Het gaat er om heel dit stuk maatschappelijke organisatie
te incorporeeren in ons publiek recht.
Hier is reeds bezig zich te ontwikkelen een nieuw stuk arbeidsrecht.
Honderden beslissingen worden elk jaar genomen en talrijke uitspraken
gedaan betreffende overtredingen van bepalingen der collectieve arbeidscontracten, door rechtspraak-commissies, bestaande uit vertegenwoordigers
van patroons- en arbeidersorganisaties. Beslissingen worden genomen, die
soms de bestaans- en arbeidsmogelijkheden van werkgever en werknemer
raken. Wordt aan dit verschijnsel voldoende aandacht geschonken door
onze juristen? En heeft heel het complex dezer vragen onze belangstelling
en zoekt men mede naar een oplossing in overeenstemming met onze antirevolutionaire beginselen?
Onze taak ligt klaar voor ons.
Allereerst hebben wij tot plicht, te bevorderen de ontwikkeling der Christelijke vakorganisatie van werkgevers en werknemers. Con-amore moeten
deze gesteund.
Christelijke vakorganisatie. Daar ligt de zenuw onzer kracht. In eigen
organisatie, bij het licht van eigen beginselen de maatschappelijke vraagstukken bezien en dan de wereld in, om reformeerend op de maatschappelijke verhoudingen, op de bedrijfsverhoudingen, in te werken. Wanneer
Christelijke werkgevers en arbeiders bier samen zouden optreden om de
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wereld den weg te wijzen, dan zou daarvan ongetwijfeld grooten invloed
uitgaan.
Bevordering dus der vakorganisatie en van een regeling der arbeids
voorwaarden bij collectief contract. Samenwerking tusschen werkgevers en
werknemers. Door overleg stellen werkgevers en werknemers gezamenlijk
de arbeidsvoorwaarden vast en de regelen die voor de bedrijfsgemeenschap,
die dan reeds in beginsel aanwezig is, zullen gelden.
Een volgende stap, waarvoor de overheid de mogelijkheid moet scheppen,
is dat onder bepaalde voorwaarden de collectieve arbeidsovereenkomst
bindend kan worden verklaard.
Indien het daartoe in een bedrijf kan komen, zal, en hier citeeren wij
de Memorie van Toelichting op het voorontwerp Aalberse op de verbindendverklaring der collectieve arbeidsovereenkomst, „daarmee een eerste
stap gezet zijn in de richting om de vaststelling van voorschriften op het
gebied der arbeidersbescherming, die op grond van den aard der daarbij
betrokken belangen in een bedrijf algemeen behooren te gelden, zooveel
mogelijk te doen geschieden door belanghebbenden in dat bedrijf. De
collectieve arbeidsovereenkomsten zijn door de daarin voorkomende bepalingen omtrent den maximum arbeidsduur, de beperking van Zondags- en
nachtarbeid, de uitkeering van ziekengeld, de voorkoming en beslechting
van arbeidsgeschillen, reeds werkzaam op terreinen, waar dergelijke dwingende voorschriften op hun plaats zijn, en die daarom reeds thans een
ontwerp van publiekrechterlijke regeling uitmaken.
Hoemeer zoodanige regelingen uit het bedrijf zelf opkomen, des te meer
zal ingrijpen van den wetgever door vaststelling van voor alle bedrijven of
een complex van bedrijven geldende gebods- en verbodsbepalingen met de
nadeelen die daaraan kleven op den achtergrond kunnen treden. Wil men
dat evolutieproces voldoende in de hand werken, dan is het noodzakelijk,
dat de in het bedrijf opgekomen regelingen ook aan minderheden, die zich
daaraan onttrekken, kunnen worden opgelegd. De verbindendverklaring
maakt dit mogelijk".
Naar onze meening heeft de overheid tot taak zonder daarbij te ver
vooruit te grijpen, om te trachten, door wettelijke maatregelen de ontwikkeling tot bedrijfsorganisatie te bevorderen.
Behalve door het genoemde, betreffende de bindendverklaring der collectieve arbeidsovereenkomst, zou de overheid dit kunnen doen door in die
bedrijven, waarin reeds geruimen tijd regelmatig overleg tusschen de organisaties van werkqevers en werknemers plaats heeft, over te qaan tot de
instelling van bedrijfsraden, gekozen uit en door de werkgevers- en werk ,
nemrsogaithberkndijf.
Aan deze bedrijfsraden zou aanvankelijk de volgende taak kunnen worden
opgedragen:
a. de vakvereenigingen in het bedrijf eventueel te adviseeren over te
sluiten arbeidsovereenkomsten;
b. den Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid en de vakvereenigingen
in het bedrijf te adviseeren over sociale en economische toestanden in het
bedrijf en in aansluiting hiermee over maatregelen van wetgeving of uitvoering;
c. mee te werken aan de uitvoering van de sociale wetgeving, in zoover
de verschillende sociale wetten die medewerking vaststellen.
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Voor wat de Arbeidswet betreft, zij gewezen op het 7e lid van artikel 28,
waarbij is bepaald, dat de Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid voor
een bedrijf kan goedkeuren een van de wet afwijkende regeling van den
arbeidsduur, mits deze vrucht is van overleg tusschen werkgevers- en
werknemersorganisaties en het aantal arbeidsuren per jaar niet meer bedraagt
dan 2500. Door gebruik te maken van deze bepaling, gelijk b.v. in het
grafisch bedrijf geschiedt, kan een arbeidstijdregeling door de bedrijfs.
genooten zelf onder goedkeuring van den Minister worden vastgesteld, waarbij met de speciale behoeften van het betreffende bedrijf is
gerekend.
Ook bij de uitvoering der sociale verzekeringswetten kan een gaan in
deze richting worden bevorderd. Niet alles wat zich als particulier initiatief
aandient, kan hier worden erkend en gebruikt. Het ideaal van den antirevolutionair is: het bedrijf zelf treffe regelingen en sta voor de uitvoering.
Het bedrijf, d.w.z. het bedrijf als eenheid, waarin werkgevers en werknemers hun gemeenschappelijke taak vinden. Maar wanneer als „bedrigsvereenigingen" erkend worden voor de uitvoering der Land- en Tuinbouwongevallenwet, vereenigingen welke zijn vereenigingen van werkgevers, met
in het bestuur eenige vertegenwoordigers der arbeidersorganisaties, dan lijkt
ons dit fout. Veel juister is dan de constructie die het ontwerp tot wijziging
der Ziektewet van Minister Slotemaker de Bruine thans Beef t, n.l. dat
bedrijfsvereenigingen ter uitvoering der ziekteverzekering moeten zijn vereenigingen, in 't leven geroepen door organisaties van werkgevers en
arbeiders. Indien voldoende waarborgen aanwezig zijn, dat er voor de
arbeiders rechtszekerheid is, voor wat de uitkeering aangaat, dan moet dit
worden toegejuicht. De Staat treedt terug. De maatschappij blijkt in staat,
voor een deel althans, reeds zoover te zijn, dat zij de uitvoering deter maatregelen zelf kan ter hand nemen en volvoeren. Bovendien zal een dergelijk
gezamenlijk optreden van werkgevers en werknemers beter dan welke
theorie ook, weer een bewijs leveren dat de verderfelijke leer van de absolute
tegenstelling tusschen de belangen van werkgever en werknemer onjuist is.
Een verantwoordelijke taak, gelegd op de gezamenlijke vertegenwoordigers
van werkgevers en werknemers in het bedrijf, zal een sfeer scheppen die
de ontwikkeling tot bedrijfsorganisatie ten goede komt.
Zoo staan wij in dezen tijd, in sociaal-politiek opzicht voor een groote
taak. Aan het sociale leven worde krachtige en zelfstandige leiding gegeven
in anti-revolutionairen zin. Het beginsel, door de anti-revolutionaire partij
van meet of verdedigd, wijst ons hier den weg. In de lijn van dat beginsel
en zijn boven door ons geschetste consequentie voor de praktijk ging ook
het program van actie der A. R. Partij voor de verkiezingen van 1925,
waaraan we uit de paragraaf over het Sociale vraagstuk het volgende
ontleenen:
a. Uitbouw van het instituut der thans bestaande z.g. „Colleges van
Advies" en het leggen van verband tusschen derzelver werkzaamheden ter
voorbereiding van een later in het leven te roepen vertegenwoordiging der
maatschappelijke groepen en belangen.
c. Het stelsel van socialisatie als middel ter verbetering der sociale toestanden ten eenenmale verwerpend, biede onze partij steun aan pogingen
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om to geraken tot een betere organisatie van het bedrijf, waartoe de weg
worde gebaand door een wettelijken uitbouw van het arbeidscontract.
d. Omtrent het vraagstuk der arbeidsbescherming en dat der sociale
verzekering worden de navolgende punten op den voorgrond gesteld: maatregelen -tot beteugeling van misstanden in de huisindustrie; invoering der
ziektewet-Talma op enkele punten gewijzigd; uitbreiding van de ongevallenverzekering tot den landbouw; reorganisatie van de sociale verzekering ter
verkrijging van meerderen eenvoud en beperking van kosten; wettelijke
regeling van de werkloosheidsverzekering in dier voege, dat zij bedrigsgewijze worde ingesteld en medezeggenschap verleent aan alle groepen, die
in de kosten bijdragen; behoorlijke verzekering van de positie van het personeel in burgerlijken en militairen dienst.
Het gaat naar het woord van wijlen Ds. J. C. Sikkel om de vrijmaking
van den arbeid. Vrij van een tyrannieke, verwoestende arbeidersbeweging,
vrij van een staatsexploitatie, vrij van een woekerende kapitaalheerschappij,
innerlijk vrij door eigen, zich ontwikkelende levenskracht, in gemeenschap,
in recht. We moeten den arbeid vrijmaken door recht; in overeenstemming
met de eischen van het eigen, vrije, menschelijke leven; maar ook in overeenstemming met de eischen van de levensgemeenschap in den arbeid, met
de eischen van het gezag en van de vrijheid; in overeenstemming met de
eischen der iiefde, van het Woord en de othinantien, van het werk en de
cere Gods.

START EN FINANCIEN
DOOR Mr. J. A. DE WILDE.
De anti-revolutionaire partij heeft van meet of de stelling aanvaard en
verdedigd, dat ook het financieel beheer van den Staat onderworpen behoort
te zijn aan de door haar beleden beginselen. Nog altijd zijn er echter enkele
anti-revolutionairen, die ten opzichte van dit deel van het Staatsbeleid
eenigszins sceptisch staan. Waarom zouden, zoo vragen zij, vraagstukken
van zoo materieelen aard niet even goed of zelfs beter door een bekwaam
en ernstig financier van andere richting dan de onze behartigd kunnen
worden? Laten onze voormannen, hetzij als bewindslieden, hetzij als leden
der Staten-Generaal, hetzij als leiders op vergaderingen en in de pers, zich
bezig houden met staatkundige problemen van geestelijke of sociale beteekenis en hun krachten niet verspillen aan geldzaken.
Het is duidelijk, dat degenen, die zoo oordeelen, zoowel ten aanzien van
de beteekenis onzer beginselen als van die van het financieel beheer, dwalen.
Onze politieke beginselen gelden voor heel het staatsbeleid. En het beheer
der financial brengt hen, die het te leiden of te beoordeelen hebben, met de
meest principieele leerstukken van het staatsrecht in aanraking.
Het spreekt van zelf, dat iedere Overheid zich behoort rekenschap te
geven van deze drie vragen:
Voor welke doeleinden mag ik geld uitgeven?
Hoeveel geld mag ik uitgeven?
Hoe krijg ik de beschikking over dat geld?
Maar deze vragen zijn niet te beantwoorden dan aan de hand van algemeene principes, die licht verspreiden over de roeping en de taak der
overheid en over haar verhouding tot haar onderdanen.
In ons program van beginselen wordt de zaak dan ook principieel gesteld,
zooals blijkt uit art. 16, dat Iuidt:
„Zij (n.l. de A. R. partij) wenscht, dat bij het financieel beheer van den
Staat de verhouding tusschen overheid en burgers niet die van verdrag,
maar een zedelijk organische zij, en dat het evenwicht tusschen ontvangsten
en uitgaven geregeld worde, niet door noodeloos drukkende vermeerdering
van de lasten der natie, noch door bezuiniging op het noodige, maar door
beperking van staatsbemoeiing, leidende tot krachtiger ontplooiing van het
particulier initiatief. Zij wil, dat eenerzijds de talrijkheid van het gezin en
anderzijds het kleinere inkomen zooveel doenlijk ontzien, en het al te
kleine geheel van directe lasten vrijgesteld worde; terwijl client gewaakt,
dat te vrije invoer van bewerkte artikelen buiten noodzaak aan onze nijverheid en aan onzen loonarbeid geen afbreuk doe."
Dit artikel luidde, vat het slot aangaat, bij de oorspronkelijke vaststelling
van het program anders, maar ten principale is er geen wijziging in gebracht.
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De ontwikkeling van het leven heeft sedert 1878 niet stil gestaan. Met name
is nu in dit artikel de uitspraak opgenomen, dat de anti-revolutionaire partij
op het stuk der belastingen een behoorlijke progressie voorstaat. In de
vroegere redactie was alleen sprake van den wensch, dat „de druk minder
ongelijkmatig" zij. Ook werd destijds nog niet gezinspeeld op onze handelspolitiek, al mag men, op grond van wat uit de eerste jaren onzer actie
bekend is, gerustelijk de conclusie trekken, dat ook ten opzichte van dit
punt slechts nader uitgesproken is wat reeds lang als een onuitgesproken
beginsel gold.
Llit de lezing van artikel 16 blijkt zonneklaar, dat met het financieele
vraagstuk heel de verhouding tusschen overheid en burgers in verband
wordt gebracht. Krachtig wordt stelling genomen tegen de leer, dat die
verhouding er eene zou zijn van verdrag.
Lange jaren heeft deze leer stand gehouden. Rousseau en andere voorloopers der Fransche Revolutie hebben haar gepropageerd. Adam Smith,
een der eerste en grootste grondleggers van de liberale economie, beschouwde
den staat als een macht, die feitelijk tegenover de burgers stond in een
soort contractueele verhouding. In hoofdzaak moest de staat zich beperken
tot bescherming van personen en goederen. Om zijn taak te kunnen volbrengen moest hij de beschikking hebben over geld en dat kon hij alleen
van de burgers krijgen in den vorm van belastingen. Deze werden in dit
systeem beschouwd als een soort vergoeding, die de burgers betaalden in
ruil voor diensten, die de staat bewees. Tegeno ver de praestatie van de
overheid stond dan een praestatie in geld van de zijde der burgers.
Natuurlijk was deze theorie in het aangezicht der feiten op den duur
niet vol te houden. Het viel toch kwalijk te ontkennen, dat niet zelden
diegenen het meest profiteerden van de diensten der overheid, die, in verband met hun geringe inkomsten, het minst belasting betaalden. Daarom heeft
men, met behoud van de grondstelling, een andere constructie uitgedacht.
De belastingpenningen, zoo leerde men toen, waren niet een vergoeding
maar een verzekeringspremie, welke de burgers aan de overheid opbrachten,
omdat die overheid hen beschermde en het veilig bezit hunner goederen
garandeerde.
Na het prijsgeven van deze gewrongen theorie zijn er in ons staatsleven
groepen tot macht en invloed gekomen, die, evenzeer wortelend in den
bodem der revolutionaire grondgedachte, de verhouding van overheid en
onderdanen anders zien. Zij beschouwden een yolk (en ware dat met de
omstandigheden te rijmen: liefst alle volken) als een sociale gemeenschap
van gelijkgerechtigden. Door maatschappelijke wanverhoudingen ontbreekt
schier alle gelijkheid. Er zijn rangen en standen, er zijn rijken en armen,
er zijn werkers en nietsdoeners. Feitelijk zou alleen door een diep ingrijpende
revolutie, die heel het leven omzette, afdoende verbetering tot stand te
brengen zijn. Maar in afwachting van die revolutie, is de staatsmacht, welke
in de volksgemeenschap onder alle machten feitelijk de grootste en invloedrijkste is, verplicht om door allerlei maatregelen reeds nu de maatschappij
zoodanig te veranderen, dat de ongelijkheid verdwijnt. Onder die maatregelen behoort ook deze, dat de staat door zijn belastingheffing het overtollige geld, dat in enkele handen opgehoopt is, overhevelt in de schatkist
om het dan te gebruiken ten nutte van hen, die door de soberheid hunner
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inkomsten niet in staat zijn zich datgene te verschaffen, wat voor de vervulling van lichamelijke en geestelijke behoeften noodig is. In dit systeem
wordt de overheid het bestuur eener groote vennootschap van aandeelhouders, en is het haar taak te zorgen, dat de aandeelen zoo gelijk mogelijk
worden verdeeld en de revenuen ten bate van alle deelnemers komen.
Op het eerste gezicht zit in dit stelsel lets dat aantrekt. Dat de overheid,
die om der zonden wil door God is ingesteld, o.a. ook tot taak heeft om
schrijnende levens-tegenstellingen te bestrijden en tegen te gaan, lijdt voor
ons Been twijfel. En dat de burgers van een zelfde land maar niet los naast
elkaar leven als toevallige contractanten, doch een volksgemeenschap vormen,
wier leden in een gansch andere relatie tot elkander staan dan in die van
een contract, staat ook voor ons vast.
De fout van het zooeven omschreven stelsel zit in het verkeerde uitgangspunt. Met verwerping van de gegevens, die de Heilige Schrift ons
verstrekt ten aanzien van de verhouding, waarin de mensch staat tot God
en tot de overheid. bouwen de aanhangers van dit stelsel heel hun staatsleer
op de economische en stoffelijke verhoudingen, miskennen zij de reeele
ongelijkheid der menschen, en kennen zij, om hun doel te bereiken, aan
den staat en mitsdien aan de menschelijke machthebbers in dien staat een
macht toe, die tot een onduldbare dictatuur moet leiden, en die — principieel gesproken niets ontziet.
Het valt dan ook niet te ontkennen, dat de groepen, die dit stelsel hebben
aanvaard, dat zijn de socialistische groepen
hoezeer zij schijnbaar in
telkens weer een stuk van hun leer moeten
getal en sterkte toenemen
prijsgeven. Zelve tot regeeren geroepen, denken zij er niet meer aan om
de belastingen zoo te heffen, dat er een nivelleering van het bezit komt.
Hun ernstigste mannen begrijpen heel goed, dat dit met den ondergang van
alien gelijk zou staan. Telkens stuiten zij in het leven op ongelijkheid, die
misschien wel te verzachten, nooit weg te nemen is. En bovendien breekt
ook voor hun besef deze waarheid zich baan, dat er naast de waarden van
het stoffelijk goed, geestelijke, niet-materieele waarden zijn van even groote,
ja, onder omstandigheden, van veel grootere realiteit. Godsdienst, geboorte,
aanleg, zeden en gewoonten, spelen een rol in het leven der menschheid.
Wie dat alles onder den voet zou willen loopen, kan misschien een maatschappij doen ondergaan, maar hij kan zonder toch weer deze factoren
nooit een nieuwe maatschappij opbouwen.
te erkennen
Tegenover deze stelsels plaatst de antirevolutionaire partij haar leer,
dat de verhouding tusschen overheid en burgers een organische rechtsverhouding is.
Deze leer is op de Schrift gegrond.
De Overheid is Gods dienaresse (Rom. 13 : 6) en heeft als zoodanig een
rceping en taak, waarin zij „geduriglijk bezig" is.
Om die taak te volvoeren heeft zij stoffelijke middelen noodig. En het zijn
niet eenige personen, maar het is de natie in haar organisch verband, die
haar deze middelen moet verschaffen. Vandaar, dat de overheid maar niet
willekeurig een greep in de zakken van enkele burgers kan of mag doen.
Haar heffingen behooren te geschieden onder de vrije bewilliging der natie.
De overheid regeert ook niet over enkele individuen, die toevallig bij
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elkaar wonen, maar over het yolk. De individuen komen en gaan. De
natie blijft.
Van den aanvang of heeft de antirevolutionaire partij, waar het betrof
de kosten, die de overheid ter volvoering harer taak moet maken, scherp
onderscheiden.
Tot de eigenlijke taak der overheid behoort allereerst de handhaving van
de zelfstandigheid der natie tegenover het buitenland. Daartoe heeft zij
noodig de beschikking over militaire en diplomatieke middelen.
Voorts moet zij zorgen voor bestuur, rechtspraak en politie.
En eindelijk heeft. met name in ons land, de overheid te waken voor de
belangen van den waterstaat en te bevorderen de communicatie-mogelijkheid
van de verschillende deelen des lands.
Maar daarnaast doet de overheid nog meer. Zij draagt zorg voor de post,
de telegraaf en telefoon, het radioverkeer, zij bouwt en onderhoudt scholen,
heeft een Rijksverzekeringsbank en velerlei andere instellingen. Dat de
overheid zich hiermee inlaat, is of een gevolg van de wenschelijkheid om
eenheid te brengen, of van laksheid van de burgerij, of van laakbare
bemoeizucht.
Het zal duidelijk zijn, dat de gelden welke de overheid voor haat
bemoefingen behoeft, vaak niet door de burgerij in haar geheel, maar door
de belanghebbenden moeten verschaft worden. Niet zelden is zelfs de
uitoefening van deze taak, in den vorm van een bedrijf, een winstbron voor
de overheid. Denk slechts aan het staatsbedrijf van de post, en vooral aan
de gemeentelijke gas- en electriciteitsbedrijven.
Wat het onderwijs betreft, de toestand zou gezonder zijn dan hij nu is,
wanneer al de scholen in particuliere handen waren, en de overheid slechts
subsidieerend, waar dat noodig bleek, te hulp kwam.
Sinds 1878 is, met name ten aanzien van de niet-specifieke taak der
overheid, heel wat veranderd. Hoe langer hoe meer heeft zij allerlei bemoeiIngen op zich genomen, die feitelijk behooren tot de taak der maatschappelijke krachten. En wij hebben wel zeer scherp op te letten, dat wij op dit
punt onze beginselen niet prijsgeven en meegezogen worden in het revolutionaire vaarwater. De antirevolutionaire staatsman heeft tot taak, naar
luid van ons program van beginselen, om er voortdurend op uit te zijn, dat
het particulier initiatief tot krachtiqer ontploofing komt. Daarom behoort
de opzet der sociale wetgeving altijd zoo te zijn, dat al zal de staat in
den aanvang moeten te hulp komen --- op het einde de maatschappelijke
krachten het werk overnemen.
Principieel mogen wij niet anders oordeelen. Maar ook de praktijk zal
ons gelijk geven. Het valt toch niet te ontkennen, dat mede door de overheidsinmenging de tegenstellingen, vooral tusschen het platteland en de
steden, steeds scherper worden. In welvarende plaatsen onderneemt de
overheid schier alles. Naast fabrieken en scholen bouwt zij badhuizen en
legt zij weelderige parken aan, terwijl het Burgerlijk Armbestuur in een
Dienst van Maatschappelijk hulpbetoon, die schatten verslindt, wordt omgetooverd. Maar tegelijkertijd worstelt men in onderscheiden deelen des
lands met onoverkomelijke moeilijkheden van financieelen aard. En dan
gaan er natuurlijk aanstonds stemmen op, om ook ten opzichte van die
verschillende streken en gemeenten des lands tot meerdere nivelleering te
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geraken. Maar zoodra men daartoe practisch wenscht over te gaan,
stapelen de bezwaren zich zoodanig op, dat men ten slotte geen uitweg
meer ziet.
Reeds in 1878 werd over de hooge uitgaven geklaagd, welke op de
staatsbegrooting drukten. Indien men evenwel die uitgaven vergelijkt met
die van thans, dan blijkt de verhooging wel bijzonder groot en is zij
proportioneel genomen veel sterker gestegen dan de bevolking.
Het is belangwekkend naast elkaar te plaatsen de cijfers in de staatsbegrooting der jaren 1850, 1878 en 1926. Men vergelijke:
1. Huis des Konings .
2. Hooge Colleges
3. Buitenlandsche Zaken .
4. Justitie , . ,
5. Binnenlandsche Zaken
5a. Onderwijs
6. Marine . .
7a. Nationale Schuld .
7b. Financien
8. Oorlog
.
9. Waterstaat . .. ..
10. Arbeid, Handel en Nij .....
..
11. Kolonien ,
12. Diversen

1850
1878
1926
800.000 f
950.000
f 1.650.000
550.000 600.000 - 1.998.000
500.000 600.000 - 4.038.000
- 2.300.000
- 4.500.000
- 27.900.000
- 4.000.000 - 29.000.000 - 20.500.000
—
- 142.000.000
- 5.500.000 - 14.000.000 - 41.000.000
- 36.500.000 - 27.000.000 - 112.300.000
- 8.000.000 - 17.500.000 - 103.000.000
-. 11.000.000
- 22.500.000 - 59.000.000
—
- 100.500.000
—
—
—
- 70.600.000
100.000 - 2.000.000 - 5.000.000
—
—
50.000

f

t 69.250.000 f 118.650.000

f 689.536.000

Wat thans ressorteert onder de departementen Onderwijs, Waterstaat,
Arbeid, ressorteerde vroeger onder Binnenlandsche zaken.
Voor zoo hooge uitgaven zijn ook zeer hooge belastingen noodig.
De raming der middelen bedroeg voor 1926 niet minder dan f 640.000.000.
Ten alien tijde, maar zeker heden ten dage, is het belastingwezen een
van de voornaamste deelen van het financieele vraagstuk.
Wat ons program in art. 16 vooropstelt is het beginsel van de heffing
naar draagkracht. De burgers, die te zamen het yolk vormen, moeten naar
hun vermogen bijdragen om de overheid in staat te stellen haar hooge en
gewichtige taak te vervullen.
Wat is echter: bijdragen naar vermogen? Beteekent dit, dat ieder een
gelijk percentage van zijn inkomen moet offeren, de zoogenaamde proportioneele heffing? Men heeft dit stelsel inderdaad toegepast, maar toch al
spoedig gevoeld, dat een burger met een inkomen van f 1000, die daarvan
5 % of f
moet betalen, feitelijk onder een veel grooter druk leeft
dan zijn medeburger met een inkomen van f 10.000, die daarvan 5 % of
f 500.— aan den fiscus moet afdragen. De man met het kleine inkomen
heeft feitelijk alles noodig voor de noodzakelijke levensbehoeften van zich
en zijn gezin, ja, hij kan er eigenlijk niet van rond komen. En dan nog f 50
daarvan te moeten offeren aan de overheid is te veel gevergd. Daarom
moet er aan vastgehouden worden, dat een zeker deel van het inkomen,
dat men beschouwen kan als benoodigd voor het noodzakelijk levensonderhoud, ten alien tijde van het inkomen afgetrokken wordt. Natuurlijk kan
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er ten deze een onderscheid gemaakt worden tusschen verschillende streken
en gemeenten, waar de levensstandaard onderling veel verschilt. Maar dit
doet aan het beginsel niet af.
Maar ook zoo zijn we er nog niet.
Bijdragen naar vermogen, of, zoo men het beziet van den kant der
belasting-eischende overheid: hef fen naar draagkracht, vereischt nog meer
dan een simpelen aftrek wegens noodzakelijk levensonderhoud.
Niet alleen het verschil van inkomsten beheerscht de draagkracht, maar
ook allerlei verschillen in levensomstandigheden. De vrijgezel met een
inkomen van f 4000.— heeft heel wat meer draagkracht dan de huisvader
met 7 kinderen, die een zelfde inkomen geniet. Is de vrijgezel kostwinner,
dan wordt ook zijn draagkracht daardoor verminderd.
Het is ook niet hetzelfde, of men zijn inkomsten trekt uit een vermogen,
dat een bepaalde rente opbrengt, dan wel uit arbeid. Bij ziekte of ongeval
gaat voor den man, die uit de inkomsten van zijn vermogen leeft, alles op
den zelfden voet voort, maar voor hem, die uitsluitend van zijn loon uit
arbeid moet rondkomen, staan de inkomsten veelal stil. Daarom kan men
zeggen, dat in 't algemeen een inkomen, uit arbeid verkregen, minder vast
is dan uit vermogen. En het is billijk en rechtvaardig, dat bij de heffing der
belasting daarmede rekening wordt gehouden.
Nog op een ander punt widen wij in dit verband wijzen. De draagkracht,
ook al trekt men een zekere som voor noodzakelijk levensonderhoud af,
stijgt ook dan nog niet evenredig met de stijging van het inkomen. Het is
niet zoo, dat iemand met een belastbaar inkomen van f 10.000 tienmaal
zooveel draagkracht heeft als een ander, wiens belastbaa- inkomen f 1000
bedraagt. Verre van daar. Laat ons aannemen, dat er een aftrek voor
noodzakelijk levensonderhoud is van f 900,--. Komt er in een gezin van
5 personen f 1900 in, dan is het belastbaar inkomen f 1000. Zulk een
gezin staat op de grens, althans in een groote gemeente. Van eenige weelde
kan teen sprake zijn. De grootste zuinigheid moet worden betracht. Ontvangt nu de vader van dat gezin een opslag van f 1000, en komt hij dan
op I 2900, (belastbaar inkomen f 2000) dan beteekent de laatste f 1000
voor hem iets anders dan de eerste f 1000. Hij kan zich iets meer gaan
veroorloven. Komt er nog eens f 1000 bij, dan kan hij deze besteden voor
nog minder noodzakelijke levensbehoeften, en zoo gaat het door. Bij een
inkomen van f 30.000 en hooger, wordt elke f 1000 meer of opgespaard
of in weelde verteerd. Het is daarom billijk, dat voor iedere duizend gulden,
•aarmede een inkomen vermeerderd wordt, een hooger percentage belasting
wordt geheven. Men noemt dit het progressieve stelsel.
Op nog andere factoren, die de draagkracht beheerschen, zou te wijzen
zijn. Wij noemen aanleg, gezondheidstoestand enz. Maar het spreekt van
zelf, dat het praktisch onmogelijk is een belastingstelsel zoodanig in te
richten, dat met al die factoren rekening wordt gehouden. Alleen heeft de
antir. partij er altijd voor geijverd, dat er naast een aftrek voor noodzakelijk
levensonderhoud, ook een flinke, liefst progressieve aftrek voor kinderen zij.
Intusschen blijkt nit dit alles wel, dat inkomen en vermogen, ook al past
men het stelsel van progressieve heffingen toe en al rekent men met de
talrijkheid van het gezin, niet den eenigen maatstaf kunnen vormen voor
belastingheffing.
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Er moet verscheidenheid van belastingen zijn.
Zoo komt men naast de inkomsten- en vermogensbelasting tot de personeele belasting, de dividend- en tantiemebelasting, de invoerrechten en
accijnzen, de successiebelasting, de rijwiel- en de wegenbelasting, de zegelen registratierechten.
Het zou ons te ver voeren, indien wij er toe overgingen de grondslagen
en de beteekenis van al deze belastingen in den breede uiteen te zetten. Ze
dragen een onderling zeer verschillend karakter. De rijwielbelasting en de
wegenbelasting dateeren uit den laatsten tijd. Dit zijn z.g. bestemmingsbelastingen, d.w.z. de opbrengst komt in een fonds, dat bestemd is om
wegen aan te leggen en te verbeteren.
Alleen wenschen we nog, in verband met art. 16 van ons program, een
enkel woord te wijden aan de invoerrechten. Daaromtrent zegt dit artikel,
dat gewaakt worde, „dat te vrije invoer van bewerkte artikelen buiten
noodzaak aan onze nijverheid en aan onzen loonarbeid Been afbreuk afdoe."
Nederland is een vrijhandelsland bij uitnemendheid. Nergens ter wereld
worden zoo lage invoerrechten geheven als ten onzent. Dit is historisch
zeer wel te verklaren. Ten alien tijde is onze handel een van de voornaamste
bronnen van bestaan geweest, en de handel wil uitteraard vrijheid van
beweging. Daar komt bij, dat wij in industrieel opzicht, door het gemis aan
allerlei onmisbare grondstof fen, nooit een positie van wereldbeteekenis
hebben kunnen innemen. Er zijn enkele industrieen, die welvarend zijn, maar
het zijn er maar weinige.
De antirevolutionaire partij wil met deze omstandigheden en met de
historie rekening houden. Slechts weinigen zijn er in haar kring, die protectionistische tarieven wenschen. En wij meenen, dat zulke tarieven ook niet
in 's lands belang zouden zijn.
Zelfs mag men wel zeggen, dat de anti-revolutionaire partij den dag zou
zegenen, dat de hooge tariefmuren, die andere volken hebben opgericht,
geslecht werden en de vrije handel in heel Europa, ja over de heele wereld
het van de protectie won.
Maar zoo goed als wij rekening willen houden met de historie, met onze
ligging, met ons gemis aan hulpbronnen enz., zoo goed willen wij ook een
open oog hebben voor het feit, dat men het ons van uit het buitenland soms
zeer lastig kan waken en ten opzichte van bepaalde takken van industrie
de opleving van onze nijverheid geheel belemmert.
Wij moeten op dit stuk nooit doctrinair zijn, maar ons rekenschap geven
van de omstandigheden. Ons tarief van invoerrechten is zeer bescheiden.
Het staat op een basis van 8 %, en is als zoodanig met de tarieven van
andere landen eenvoudig niet te vergelijken. Steeds zal de antir. partij er
voor helpen waken, dat een onbelemmerde invoer van buitenlandsch goed
onze eigen nijverheid en de daarbij betrokken arbeiders niet tot werkeloosheid doemt. Daartoe kan, onder bepaalde omstandigheden, een algemeene
tariefsherziening wenschelijk zijn; maar ook kan de noodzakelijkheid ontstaan om, zij het slechts tijdelijk, een bepaalde industrie door verhooging
van invoerrecht op de been te houden.
In het belang van den afzet der produkten van onzen land- en tuinbouw
en veeteelt, achten wij het, dat onze onderhandelaars met het buitenland
niet volkomen machteloos staan in den soms zoo moeilijken strijd, dien ze
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te voeren hebben. Hun moeten maatregelen ten dienste worden gesteld, die
voor de wederpartij een belang scheppen om de Nederlandsche produkten
niet alle bij de grens of te wijzen.
Zoodra men het tarief van invoerrechten intusschen niet meer alleen
beschouwt uit een louter fiscaal oogpunt, d.w.z. zoodra men daarin niet
meer ziet alleen een bron van inkomsten, om den staat de middelen te verschaf fen tot vervulling van zijn taak, maar het gaat bezigen als middel om
landbouw of industrie te beschermen, verlaat men het terrein van de eigenlijke financieele politick. Er komen dan bijoogmerken. Men bedoelt dan
nog iets anders dan middelen te beramen om de uitvoering der regeeringstaak
te financieren.
Wij willen daarom op dit onderwerp in dit verband niet verder ingaan.
maar nog even stilstaan bij het z.g. budgetrecht der Staten-Generaal.
De antir. partij erkent het gezag der door God over het yolk gestelde
overheid. Maar dat yolk zelf is niet onmondig. Tegenover die overheid
heeft het zijn rechten. En met name het Nederlandsche yolk is altijd aan
zijn rechten en privilegien zeer gehecht geweest.
Daaronder behoort nu ook, dat de overheid niet alleen niet bevoegd is,
om maar naar willekeur belastingen te heffen, teneinde aan geld te komen,
maar dat zij ook over de langs wettigen weg verkregen gelden, niet naar
willekeur beschikken mag. M. a. w. de overheid kan geen penning uitgeven
zonder bewilliging der volksvertegenwoordiging.
In den loop der historic is juist uit die vereischte bewilliging des yolks
het parlementaire stelsel ontstaan. Onder het heidendom beschouwde de
vorst zich feitelijk als eigenaar van al het goed zijner onderzaten, waarover
hij naar willekeur kon beschikken. Maar in de Christelijke landen is in die
opvatting geleidelijk verandering ingetreden. In de middeleeuwen ontstonden
de beden, dat waren belastingen, die de vorst hief, nadat hij vooraf een
beroep op het yolk had gedaan. Het yolk werd dan door hem geraadpleegd
in zijn „standen" of staten. En van lieverlede werd de toestemming dier
staten ook vereischt inzake de wijze van besteding der aldus door den
vorst verkregen middelen.
In Engeland heeft het parlementaire stelsel zich het zuiverst ontwikkeld.
De antirevolutionaire partij is er altijd op uit geweest, om ook hier te lande
die ontwikkeling in rechte banen te leiden. Aan het budgetrecht der yolksvertegenwoordiging houdt zij, als een plechtanker voor den gevonden
parlementairen invloed, onveranderlijk vast.
Wij wezen er reeds op, dat sinds de vaststelling van ons program in 1878
groote veranderingen hebben plaats gevonden. De bemoei'ingen der overheid
grijpen steeds dieper in het volksleven in. De kosten, daaraan verbondem
zijn zeer hoog. Nog maar nauwelijks zijn we de jaren te boven, dat die
hooge kosten een dreigend gevaar opleverden voor heel den financieelen
en economischen toestand van ons land.
Zal op den duur — onder Gods zegen --- de door de overheid te laden
financieele politick waarlijk het welzijn des yolks bevorderen, dan moet ook
op dit punt aan het antirevolutionaire program worden vastgehouden.
Het is een moeilijke taak op dit gebied altijd den rechten weg te vinden.
De nooden zijn vele. De verhoudingen wisselen voortdurend. De weten-
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schap en techniek stellen steeds hoogere eischen, al maken ze ook de draag ,
krachtse.
Ook is het niet gemakkelijk een lijn, die eenmaal krom getrokken is, weer
recht te maken. Duizenden belangen liggen dooreengestrengeld. Eenmaal
verkregen rechten kunnen niet dan onder hoogen druk verkort worden.
Het is daarom noodig, dat de critiek, die op de financieele gestie geoefend wordt, van vaste principes uitga en een opbouwend karakter drage.
En dat is alleen dan mogelijk, als de verschillende levenssferen uit elkander
worden gehouden, als men een recht begrip heeft van de taak der overheid,
en men aan de maatschappelijke krachten ruimte geeft om tot ontplooling
te komen.
Niet alleen de landsregeering, maar niet minder de gemeentelijke overheden hebben met juiste beginselen rekening te houden.
De financieele verhouding tusschen Rijk en Gemeenten is een vraagstuk
apart, dat hierom zoo moeilijk op te lossen is, omdat de plaatselijke autonomie niet vernietigd mag worden. En die autonomie is nooit te handhaven,
als de gemeentelijke financien volkomen afhankelijk worden gemaakt van
den staat. Anderzijds brengt het behoud der gemeentelijke autonomie van
zelf mede, dat de plaatselijke verschillen niet kunnen worden uitgewischt,
en dat dus de eene gemeente van zelf op grooter voet zal kunnen leven dan
de andere.
Dit is echter niet onder alle omstandigheden te betreuren. Dat brengt het
leven, gevarieerd als het is, nu eenmaal mede. Nog nimmer heeft nivelleering
de nationale kracht verhoogd.
Ook hier moet de worsteling om zelf behoud de veerkracht sterken.
Nog altijd meenen wij
en de geschiedenis der laatste jaren heeft de
juistheid dier meening bevestigd
dat in de antirevolutionaire beginselen
niet alleen een waarborg ligt voor het kweeken en bewaren van goede verhoudingen in staat en maatschappij, voor de oplossing van het probleem
van gezag en vrijheid, voor het behoud van volkskracht; maar dat zij ook
een betrouwbaar richtsnoer geven voor het financieel beheer van den staat
en de gemeenten. En zonder een goed financieel beheer is een goed bestuur
niet mogelijk.
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DEFENSIE
DOOR J. J. C. VAN DIJK.
„'s Lands defensie is voor een program van antirevolutionaire beginselen
geen aanhangsel, maar hoofdbestanddeel. En dat wel onder het drievoudig
gezichtspunt: van protest tegen het cosmopolitisme; van protest tegen de
overmacht van het stoffelijk geweld; en van protest niet minder tegen het
voorbijzien van „God in de geschiedenis der natien" aldus vangt Dr.
Kuyper in „Ons Program" de reeks zijner artikelen over de landsverdediging aan.
En inderdaad, geen aanhangsel mag het zijn, want het gaat om niet minder
dan om de handhaving van „onze nationale zelfstandigheid", een goed van
zoo hooge waarde, dat aan de middelen tot verdediging daarvan eene
beiangrijke piaats toekomt in een partijprogram, dat uitgaat van de erkenning van Gods souvereiniteit en van de leiding Gods in de historie.
Ons beginselprogram moet bevatten een „protest tegen het cosmopolitisme". Dat woord heeft zijne beteekenis ten voile behouden, want het
cosmopolitisme openbaart zich thans niet minder dan tevoren. In verschillenden vorm doet het steeds tekort aan een gerechtvaardigd nationaliteitsbesef. Een nationaliteitsgevoel, dat ontaardt in chauvinisme; dat zich verheft
op hetgeen aan de natie werd geschonken en in blinde ingenomenheid het
betere alleen bij zich zelf ziet; dat in bekrompen staatsegoisme weigert
mede te werken aan hetgeen het internationale leven ten goede kan komen,
is te veroordeelen. Maar een cosmopolitisme, dat in zijn verstgaande consequentie de nationale grenzen zou willen uitwisschen en de historische
banden zou willen breken; dat de volken zou willen doen opgaan in eene
internationale gemeenschap met miskenning van het recht der natien op
eigen leven, op behoud van eigen karakter, van vrijheid en zelfstandigheid;
dat het wereldburgerschap wil stellen in de plaats van het staatsburgerschap
of althans het eerste het laatste wil doen overheerschen; een dergelijk
cosmopolitisme
nog daargelaten of het in staat zou zijn bij te dragen tot
verzekering van den wereldvrede
is in strijd met het wereldplan Gods.
Doch ook een cosmopolitisme, dat van minder vergaande strekking is,
dat zich hult in het gewaad van een internationalisme, dat wil scheppen een
internationale eenheid, welke door het stellen van gebod en repel, waaraan
de Staten zich hebben te onderwerpen, den eeuwigen vrede meent te kunnen
dicteeren, draagt de kiem van misiukking in zich.
Men versta ons niet verkeerd, alsof we zouden meenen, dat internationale
samenwerking, ook tot behoud van den vrede, zou moeten zijn uitgesloten.
Ook onze overtuiging is, dat internationale samenwerking op velerlei terrein rijke vruchten kan voortbrengen en hoog te waardeeren is, waar zich
immers een veelzijdig wereldverkeer heeft ontwikkeld, dat het menschelijk

DEFENSIE'

147

leven als geheel genomen rijker maakt. Vooral is die samenwerking te
waardeeren, wanneer zij uitgaat van de erkenning van de eenheid van het
menschelijk geslacht; wanneer men op grond van Gods Woord belijdt, dat
uit eenen bloede het gansche geslacht der menschen is gemaakt. Maar
wanneer men daarbij niet tevens erkent, dat om der zonde wil de spraakverwarring bij Babel's torenbouw en de daarmede gepaard gaande verstrooiing van het menschelijk geslacht over de gansche aarde, een diepe
insnijding in het menschelijk leven heeft gemaakt; dat bier een wereldgebeuren van ontzaggelijke beteekenis plaats greep waardoor de historie
der menschheid een gansch andere richting verkreeg en yolk naast yolk
werd geplaatst; dan maakt men zich schuldig aan een eenzijdigheid, die
slechts de eenheid wil zien en niet de gedeeldheid aanvaardt, die wil trachten
in deze aardsche bedeeling eene eenheid te herstellen, welke door God om
de zonde in de vlakte van Sinear werd verstoord, en welke eerst in de
toekomst van Christus hersteld zal worden, om dan in volmaaktheid te
glanzen.
Wanneer dan ook gegrepen wordt naar het ideaal der internationale
eenheid — met voorbijzien van Gods Raad, die de natien in het aanzijn
heeft geroepen en de landpalen der volkeren heeft gesteld ten einde
aldus in menschelijke kracht te komen tot den eeuwigen vrede, dan is reeds
daardoor dat streven geoordeeld. Elke natie heeft hare roeping in het
wereldplan Gods, de kleine natien dikwijls eene roeping van hooge beteekenis. En het mag worden genoemd eene uiting van goed begrepen
nationaliteitsbesef, wanneer de natie opkomt voor hetgeen haar is toevertrouwd, wanneer zij gedenkt aan de weldaden aan haar in den loop der
tijden bewezen op den nationalen bodem. Dat opkomen moet niet geschieden
door woorden en protesten alleen, maar zoo noodig door het brengen van
offers in een verdedigenden oorlog tegen aanranding van onze hoogste
nationale goederen.
Wanneer daarentegen wordt beoogd te komen tot internationale samenwerking, die — met behoud van de nationale zelfstandigheid de oorlogen
zooveel mogelijk wil voorkomen door de geschillen tusschen de Staten op
te lossen langs den weg van rechtspraak of bemiddeling, dan kan daarmede
van harte worden ingestemd. Vooral, indien uitgangspunt is de erkenning,
dat de verhoudingen in het leven der Staten onderling evenzeer door God
zijn bepaald als de verhoudingen in elken anderen levenskring. God als
Schepper van het heelal gebiedt ook over het leven der volken. Hij bestelt
het recht tusschen de natien. Echter leveren de vragen van rechtsformuleering en rechtshandhaving Her groote moeilijkheden; omdat geen gezag
is ingesteld, boven de natien staande. Des te meer is het van beteekenis,
wanneer de Overheden in de Staten zich ook op het internationale terrein
gebonden weten aan Gods wet, die zij hebben te zoeken en als richtsnoer
te gebruiken bij hare internationale gedragingen.
Ook de Volkenbond moet worden gezien als orgaan van internationale
samenwerking. Men stelle echter zijne verwachtingen van dat instituut niet
te hoog. Eene organisatie toch, die nog beheerscht wordt door scherpe
belangentegenstellingen, niet het minst door haar samenhang met het vredesverdrag, dat een einde maakt aan den wereldoorlog; die nog voortdurend
strijd in eigen boezem doet zien; die tracht door het zoeken van formules
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de realiteit der dingen te bedekken, problemen op te lossen die slechts
oplosbaar zijn wanneer werkelijke of vermeende belangen worden prijs
gegeven; zulk een organisatie kan niet het vertrouwen wekken, dat noodig
is, opdat alien voor haar zedelijk overwicht buigen. Wel heeft de Volkenbondsarbeid vruchten opgeleverd, maar voornamelijk als het ging om
nationaal-indifferente zaken, terwijl, wanneer het ging om zaken waarbij
tegenstrijdige nationale belangen in sterke mate in het geding waren, geen
oplossing of althans geen bevrediging werd verkregen. Een van de
belangrijkste vraagstukken, door den Volkenbond aanhangig gemaakt, nl.
beperking der bewapening, is --- hoeveel pogingen ook reeds werden aan.
gewend nog nauwelijks jets gevorderd. Het onderlinge wantrouwen der
Staten drijft tot versterking of althans tot het op peil houden van de
weermachten en tot allianties die de zekerheid moeten geven bij een komend
conflict de sterkste te zijn.
Van den Volkenbond zal slechts dan resultaat mogen worden verwacht
in het belang van de internationale verhoudingen en in het bijzonder in
het belang van den wereldvrede, wanneer het instituut zich ontwikkelt in
dien zin, dat met Gods bestel in het leven der volkeren rekening wordt
gehouden. Van hoe groote beteekenis zou het daarom zijn, wanneer niet
de humanistische, maar de Christelijke levensrichting claa* tot uiting kwam!
Daarvan wordt helaas nog weinig bespeurd.

* **
aldus het
Een „protest tegen de overmacht van het stoffelijk geweld"
tweede, door Dr. Kuyper genoemde gezichtspunt. Slechts een kort woord
behoeven we hieraan te wijden. De ondertoon, dien we hier beluisteren,
is die van het recht. Geeischt wordt, dat een breidel worde aangelegd aan
het geweld, dat zich beroept op de souvereinteit van den Staat om te
handelen naar eigen goeddunken; immers, die souvereinteit kan toch nimmer
machtsvolkomenheid zijn, evenmin op internationaal als op nationaal terrein.
Op internationaal terrein heeft zij zich te bcperken tot handelingen binnen
de sfeer van het recht, dat ook op dat terrein volgens Gods ordinantien heeft
te gelden; ook voor de internationale verhoudingen geldt immers Gods wet.
En nu gaat het protest tegen de miskenning van dat beginsel, tegen het
gebruiken van macht zonder recht, dus tegen machtsmisbruik, zooals bijna
elke bladzijde van de historie dat te zien geeft. Daartegen past defensie, ja
is defensie een heilige plicht, want zij is niet alleen verdediging van goed
en bloed en leven, van vrijheid en zelfstandigheid, maar zij is in den diepsten
grond verdediging van het recht, van het recht Gods.

***
Een „protest niet minder tegen het voorbijzien van „God in de geschiedenis
der natien," zoo noemde Dr. Kuyper het derde gezichtspunt, van
waaruit het vraagstuk der defensie als bestanddeel van een program van
antirevolutionaire beginselen moet worden gezien.
Reeds werd met een enkel woord gewezen op hetgeen Gods Woord ons
leert omtrent de geschiedenis der eerste menschheid. De eenheid die ons
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wordt geteekend in de woorden: „En de gansche aarde was van eenerlei
spraak en eenerlei woorden", werd door God verstoord. De na den zondvloed zich vermenigvuldigende menschheid wilde bijeen blijven, een wereldmacht vormen en aldus in hoogheid des harten de eenheid grondvesten die,
naar het plan Gods, was voorbehouden aan de nieuwe bedeeling onder het
Koningschap van Christus. Daarom grijpt God Her gewelddadig in de
geschiedenis van het leven der menschheid in om Zijn Raad te volvoeren.
Maar ook vender is Gods leiding in de geschiedenis kenbaar, allereerst
in de gewijde geschiedenis maar daarna ook bij de volken der aarde. Daar
is geen toevalligheid in het wereldgebeuren, ook al ontwikkelt zich de
geschiedenis schijnbaar op onnaspeurlijke wijze of als gevolg van onberekenbaar menschelijk handelen. Eerst achteraf is dikwijls te verstaan hoe het
de vinger Gods is geweest die alle Bingen geleid heeft tot een doel, dat in
Gods Raad besloten lag. En zoo er een land is, dat ervaren mocht hoe God
het heeft willen Leiden en bewaren en redden uit allerlei gevaren, dan is
het zeker Nederland. Men moge vrij dat alles ontkennen, en spreken van
toevalligheden en bijzondere omstandigheden, het samenvallen van gebeurtenissen en het gebruik maken van goede kansen, voor ons, die gelooven
in Gods Almacht en Albestuur, is geen twijfel mogelijk.
Maar dan staat voor ons ook vast, dat wij hebben te bewaren wat God
ons heeft toevertrouwd, dat wij hebben toe te passen de middelen tot
bewaring die ons zijn geschonken. Hoezeer het de geest van den nieuweren
tijd is om „internationaal" te zijn en te denken en hoewel men bijkans
het odium van achterlijkheid op zich laadt, wanneer niet voor alles een
lnternationaal standpunt als het ruime, het echt menschelijke wordt ingenomen, toch is het „nationale" den mensch in het hart geplant dat is
ook de leiding Gods in de geschiedenis der volken. Aan het vaderland
hangt het hart. Het is het land, ons door de vaderen nagelaten, het land,
waar onze vaderen hebben geleden en gestreden en zich kostelijke goederen
van onafhankelijkheid, van geestelijke en maatschappelijke vrijheid en van
burgerrechten onder de leiding Gods hebben verworven. Het is de woonplaats van ons yolk, waaraan wij gehecht zijn door eenheid van afstamming,
van taal en historie. Waardschatting van hetgeen God aan het nationale
leven heeft geschonken is Christenplicht en vaderlandsche plicht.
En wanneer dan wellicht de twijfelmoedige vraag rijst of wij in staat
zullen zijn te bewaren en te verdedigen, hetgeen ons werd toevertrouwd,
omdat onze kleine kracht daartoe toch niet voldoende zal zijn, dan geldt
de wedervraag, wanneer ooit Gods kracht is tekortgeschoten? We mogen
blijven gelooven aan Gods leiding in de geschiedenis ook met ons yolk;
ook daaraan, dat God kleine kracht weet te sterken en kleine middelen
weet te zegenen, wanneer tot Hem de Bede om hulp en redding uitgaat.
Maar schuldig staan we, wanneer we de ons geschonken middelen niet
gebruiken, wanneer we het te bewaren pand te klein of het te brengen
offer te groot achten, of uit lafhartigheid ons neerleggen bij de krenking
van ons recht.
Hebben we in het voorgaande gesproken over het drieerlei gezichtspunt
inzake defensie, door Dr. Kuyper genoemd, daarbij dient thans aan te sluiten,
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wat dan de zakelijke inhoud is van ons program van beginselen aangaande
dat onderwerp.
En dan treft het aanstonds, dat de gekozen formule slechts in de laatste
plaats spreekt over de strijdmacht en vooropstelt, dat de kracht tot handhaving van onze nationale zelfstandigheid gezocht wordt: in de bevordering
van kennis onzer historie, in de bevestiging van onze volksvrijheden, in de
versterking van het internationale rechtsbesef en in eene ervaren diplomatie,
saam te vatten als „moreele" defensie, onderscheiden van en voorafgaande
aan de „militaire" defensie.
Het zou buiten het bestek van dit artikel zijn verder in te gaan op de
„moreele defensie" dan in de vorige bladzijden reeds is geschied. Slechts
een enkele opmerking worde nog gemaakt. Vooreerst vestigen we er de
aandacht op, dat in een weer volledige opsomming eene plaats zou dienen
te worden gegeven aan de vreedzame beslechting van geschillen door rechtspraak of bemiddeling; ten andere dat al deze middelen beoogen de defensie
in rechten te verzekeren zoowel door het rechtsbesef in nationalen zin te
versterken als door oordeelkundig gebruik van de middelen tot onderhandelen en door toepassing van internationale rechtsmiddelen, gesteund door
een versterkt internationaal rechtsbesef; en eindelijk dat het grijpen naar
de militaire defensie het uiterste middel is, nadat alle andere hebben
gefaald.
Wanneer thans over de „militaire" defensie nader zal worden gehandeld,
dan worde dat vraagstuk in hoofdzaak bezien van principieel standpunc,
waarbij dus buiten bijzondere behandeling worden gelaten de met het
onderwerp samenhangende vraagpunten als: de eisch van onze Grondwet;
de bijzondere positie van Nederland; de beteekenis van de weermacht van
een kleine natie bij de machtspolitiek der groote Mogendheden; de eischen
der nationale veiligheid, de solidariteitsverplichtingen en het deelnemen aan
militaire sancties, zooals een en ander is omschreven in het Volkenbondsverdrag; de organisatie van onze krijgsmacht; gewetensbezwaren en dienstweigering; het gebruik van de nieuwe strijdmiddelen als gifgassen; de kosten
van onze weermacht.
Eene uitzondering client echter te worden gemaakt voor het vraagstuk
van de eenzijdige nationale ontwapening, waarvoor in bepaalde kringen
propaganda wordt gevoerd en dat, zooals bekend, hier te lande het onderwerp is geweest van een door de sociaal-democratische Kamerleden ingediend wetsvoorstel. Althans de voornaamste argumenten van de voorstellers
vragen toetsing, waarbij tevens enkele van de bovenvermelde vraagpunten
even zullen worden aangeroerd. We gaan voorbij de mislukte pogingen van
de voorstellers om goed te praten dat de eenzijdige ontwapening niet zou
zijn in strijd met onze Grondwet en niet zou zijn in strijd met de solidariteitsgedachte, zooals die is belichaamd in het Volkenbondsverdrag, nl. het
medewerken aan de internationale rechtshandhaving. We staan evenmin
stil bij een argument, ontleend aan de te verkrijgen bezuiniging, omdat dit
argument zoomin voor voorstanders als voor tegenstanders de hoofdzaak
is. We laten eveneens liggen het argument, dat Nederland's eenzijdige
ontwapening anderen, ook de groote Mogendheden, tot navolging zou
nopen, alsof niet de bewapening van die Mogendheden door andere factoren
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wordt bepaald dan door het voorbeeld van Nederland! We meenen zelfs
zonder bezwaar te kunnen laten rusten het argument gebouwd op de
hooggestemde verwachting, dat de macht van de internationale solidariteit,
die de arbeidersklasse zal ontwikkelen, een waarborg zal zijn, dat de
oorlogen in de toekomst zullen worden afgewend. Deze verwachting toch
is reeds door de feiten gelogenstraft. De actie die in deze richting wend
opgezet (Hongarije, Polen, de bezetting van het Ruhrgebied) , leed een
volmaakt fiasco en de erkentenis van sociaal-democratische voormannen,
dat „de arbeidersklasse niet beantwoord heeft aan de hoop en de verwachtingen, door haar leiders gewekt en welke in haar werden gesteld," is
een afdoend oordeel.
We bepalen ons dan ook tot de twee argumenten, die als de belangrijkste
moeten worden aangemerkt. Vooreerst het min of meer zakelijke argument,
dat de kansen om in een oorlog te worden betrokken, grooter zijn met een
weermacht dan zonder een weermacht, en voorts het argument van moreele
strekking, nl. dat uit moreele overwegingen de oorlog niet meer toelaat-.
baar is.
Het eerste argument berust op de stelling, dat eene weermacht den oorlog
aantrekt, waaruit dan moet volgen dat weerloosheid zulks niet doet, althans
in mindere mate. Wanneer er geen weermachten waren, zou inderdaad een
strijd, als thans gekend wordt, niet bestaanbaar zijn, maar of daarmede
het getveld van den een tegen den ander zou zijn uitgesloten, behoeft zelfs
niet te worden gevraagd. Echter het gaat bij de vraag die ons bezig houdt
om de eenzijdige ontwapening van Nederland te midden van een gewapende
wereld; om te ontnemen aan onze Overheid de middelen om het recht te
handhaven en de hoogste nationale goederen te beschermen, waardoor het
recht zal hebben te wijken voor het brutaal geweld, waardoor men zonder
verdediging het onrecht zal hebben te ondergaan, tot zelfs het verlies van
de nationale onafhankelijkheid toe. Of zou men meenen, dat een weerloos
Nederland te midden van strijdende volken, verschoond zou blijven van
den strijd, wanneer de belangen der oorlogvoerende partijen door een
openliggend Nederland zouden worden geschaad of gebaat? Juist door
zijne belangrijke geographische en strategische positie, die alleen reeds in
staat zou zijn aan de eene of de andere partij het overwicht te verschaffen,
zal een weerloos Nederland den strijd tot zich trekken. Alleen dan wanneer
voor beide oorlogvoerende partijen de waarborg bestaat, dat noch de eene
noch de andere partij zich de voordeelen van onze positie zal kunnen
verzekeren
een waarborg dien alleen een voldoende weermacht kan
mag worden verwacht dat Nederland niet in den oorlog zal
verschaffen
worden betrokken. Bestaat die waarborg niet, dan zullen de belligerenten,
op eigen veiligheid bedacht, zich op de snelste wijze die veiligheid trachten
te verschaffen en wordt de strijd op ons grondgebied overgebracht, met
het gevolg dat de gruwelen van den oorlog, waarvoor de weerloosheid ons
moest behoeden, over ons worden uitgestort.
Voert men daartegen aan, dat eene weermacht als die van Nederland
toch niet in staat zal zijn den verlangden waarborg te geven, dan worde
bedacht, dat de beteekenis van eene kleine krijgsmacht niet moet worden
onderschat, omdat het voor een belligerent gaat om de vraag of hij op zich
zal durven nemen, door Nederland mede in den oorlog te betrekken, ook
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het Nederlandsche leger tegenover zich te zien naast dat van de tegenpartij,
waarmede de strijd werd aangebonden. Het gaat om het afwegen van de
krachten, die men tegenover zich kan verwachten. Het staat niet zoo, dat
het Nederlandsche leger zich alleen zou moeten meten met een overmachtigen aanvaller, maar er mag en moet worden gerekend op een bondgenootschappelijken krijg, waarin Nederland eene waardevolle plaats kan innemen.
In dat alles ligt de krachtige preventieve werking, die de weermacht
ook die van een kleinen Staat bezit. Met een beroep op de jongste geschiedenis, de geschiedenis van den wereldoorlog, mogen we zeggen, dat
het Nederlandsche leger het middel in Gods hand is geweest om ons buiten
den oorlog te houden. en wat wordt daartegenover door de voorstanders van
eenzijdige nationale ontwapening aangeboden? Een speculatie! En in den
strijd tusschen geschiedenis en speculatie geven wij aan de geschiedenis de
voorkeur!
Het argument van moreele strekking voor eenzijdige nationale ontwapening
schijnt oppervlakkig van degelijker constructie. Of wie is niet getroffen
door het onmenschelijke van den oorlog, zooals dat zich in den wereldoorlog heeft geopenbaard? Millioenen menschen zijn gedood of verminkt
de weerlooze bevolking werd niet ontzien; uitgestrekte landstreken werden
verwoest; het economische Leven werd ontwricht; de verwildering nam
hand over hand toe; de haat tusschen de volken leidde tot zucht naar
wraak eenerzijds en vrees voor wraak anderzijds. Inderdaad, het hart bloedt
bij het overdenken van de gruwelen van den oorlog, en het is de bede van
ieder Christen, dat niet alleen ons land en yolk, maar de geheele wereld
gespaard moge blijven voor zooveel leed en zoo groote ellende.
Maar, aldus aanstonds de vraag, moet dat leiden tot eenzijdige nationale
ontwapening? Is ook maar in eenig opzicht aannemelijk gemaakt, dat door
Nederland's weerloosheid alleen de gruwelen van den oorlog zullen worden
ingeperkt, zoo niet in algemeenen zin dan toch voor Nederland zelf? We
kwamen integendeel tot de conclusie, dat die weerloosheid eerder den strijd
op den Nederlandschen bodem zal brengen, dan wanneer eene aan onze
krachten evenredige weermacht hare preventieve werking kan uitoefenen.
Het aangeprezen middel zal niet tot het doel kunnen voeren.
Maar, aldus kan verder worden gevraagd, ook al zal het middel niet
tot het doel voeren, zijn de moreele overwegingen dan niet van zoodanige
beteekenis dat ook dan de weerloosheid moet worden aanvaard? Moet niet
liever het grofste onrecht worden geleden dan dat men de hand uitsteekt
ter verdediging wanneer die verdediging noodwendig medebrengt het meedoen aan den gruwel van den oorlog? Op die vraag zal het antwoord
gegeven worden bij het bespreken van het principieele standpunt in zake
militaire defensie. Slechts worde hier de aandacht gevestigd op het merkwaardige verschijnsel, dat de partij die, door het indienen van een wetsvoorstel om te komen tot eenzijdige nationale ontwapening, de geweldloosheid schijnt te prediken, die daarbij zelfs spreekt van het „Vrede op
aarde" en zich beroept op het gebod: „Gij zult niet doodslaan", juist de
partij is, die voortdurend haar krachten monstert en zich beroemt op de
kracht, die zij kan ontwikkelen, die zich stelt op de basis van den klassenstrijd, die niet denkt aan moreele ontwapening, maar -- zoo mogelijk en
zoo noodig aan dreiging met een toepassing van geweld, ook tegen het
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Overheidsgezag. Zoo lang deze partij hare revolutionaire tendenzen handhaaft, „revolutionaire situaties" afwacht om tot revolutionaire daden te
kunnen overgaan, mist zij het recht om te spreken van „vrede op aarde",
omdat zij blijk geeft nog steeds geweld en strijd in haar vaandel te voeren
en daardoor toont „militaristisch" te zijn, d.w.z. de macht alleen op het
geweld te willen doen steunen met miskenning van het wezen van het
gezag. Aileen dan, wanner zij afziet van alle onwettig geweld, wanner
zij eerlijk is in haar pogen om de wapenen te doen nederleggen en er
daarbij niet aan denkt die zelf weer op te vatten op het voor haar geschikte
oogenblik, alleen dan kan een argument van moreele strekking voor eenzijdige
ontwapening, van die zijde aangevoerd, ernstig worden genomen.

***
Het principieele standpunt inzake militaire defensie is reeds ten deele tot
uitdrukking gekomen in het eerste gedeelte van dit artikel; thans volge eene
meer systematische behandeling.
Het standpunt betreffende de problemen van Staat, Overheid en oorlog
is hiervan afhankelijk of er is ontkenning of erkenning van het feit der
zonde in het leven van den mensch en van de volken. Het gaat om de
vraag of we leven op een normale wereld, die uit eigen kracht in den gang
van geleidelijke ontwikkeling zich beweegt naar het summum van geluk en
dies ook naar den eeuwigdurenden aardschen vrede, dan wel of we leven
op een abnormale, een gebroken wereld, waarin de zonde een breuk heeft
geslagen, zoodat de mensch en de verdere schepping onder den vloek der
zonde gebukt gaan.
We belijden, dat uit de zonde voortkomen de kwade overleggingen des
harten, de naijver en de nijd, de begeerte en de heerschzucht; daarin liggen
de oorzaken van den broederstrijd, van alle onwettig geweld en van den
oorlog. Maar wij belijden ook, dat Gods genade niet alleen door de verzoening der zonde in Christus particulier werkt in het gebroken menschenhart, dat overtuigd is van zonde en schuld, maar ook algemeen, om het
leven op aarde, niettegenstaande den vloek der zonde, mogelijk te maken.
Wij belijden, dat de inwerking der zonde daardoor wel ingeperkt en
getemperd wordt, maar dat de wereld een gebroken wereld dat niet
de mensch in den weg van vooruitgang en ontwikkeling zich in eigen kracht
tot steeds hooger trap van volmaaktheid kan opvoeren en een wereld van
geluk kan scheppen, maar dat de mensch boos blijft en dat de wereld zich
wel in grooten rijkdom van cultuur kan ontplooien naarmate 's menschen
geest naar Gods bestel dieper kan graven in al hetgeen in de schepping
aan rijkdom is gelegd, maar dat die wereld gaat naar het einde der dagen,
waarin ook de zonde, met de cultuur in haar dienst, tot een ontzettende
ontplooiing zal komen.
Wij erkennen dat Staat en Overheid instellingen zijn van Gods algemeen
genade voor het natuurlijke leven; dat God de Overheden met macht heeft
bekleed en dat zij alleen bij de „grade Gods" regeeren; dat aan de Overheden is opgedragen formuleering en handhaving van het recht, het recht
in de natien en het recht tusschen de natien en daartoe draagt de Overheid
het zwaard niet tevergeefs. Zij is daarin Gods dienaresse (Rom. 13 : 4),
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zooals art. 4 van ons program van beginselen het uit Gods Woord heeft
overgenomen. De dwingende macht tot handhaving van het recht kan niet
worden gemist vanwege de zonde en de Overheid zal de middelen hebben
toe te passen, die daartoe moeten dienen, het middel van justitie en politie,
het middel ook van den krijgsdienst. Het staat niet zoo, dat de Overheid de
keuze heeft om dat te doen of te latent het is een roepinq van de Overheid,
haar van Godswege opgelegd en die roeping heeft zij te vervullen, op straffe
van ontrouw te worden bevonden.
Plicht, indien noodig, tot wapengeweld; plicht dus ook, indien noodig,
tot het vergieten van bloed. Het gebod: „Gij zult niet dooden", wordt hier
niet overtreden, waar de rechtshandhaving een Goddelijk gebod is.
En wij gelooven, dat het ook in de toekomst zoo zal zijn, tot het einde
der dagen, tot er zal zijn een nieuwe bedeeling, waarin geen zonde en geen
oorlog meer zijn zal. Tot zoolang zullen de oorlogen niet ophouden, omdat
de zonde hare verwoestende werking zal voortzetten en de begeerte der
menschen zich zal blijven openbaren.
In Zijn profetische rede heeft Christus ons voorzegd, dat de teekenen
van de nadering van Zijn toekomst juist zouden zijn oorlogen en geruchten
van oorlogen en hevige beroeringen. Dat wordt ons aangezegd als eene
realiteit, die we niet zullen kunnen ontgaan.
Dat leidt niet tot fatalisme, want het WI! allerminst zeggen, dat we niet
zouden moeten streven naar het beperken van de oorlogen; integendeel.
Steeds blijft de eisch gelden, dat we den strijd molten en moeten aanbinden
tegen de zonde en de gevolgen van de zonde, waartoe ook de oorlogen
behooren, evenals ziekte en dood, armoede en lijden. Hier ligt een groote
taak voor het Christendom, dat steeds naar de beste wegen moet blijven
zoeken om door geestelijke middelen, door geestelijke inwerking, het wereldleven te doordringen; ook naar de verzekering van de heerschappij van het
recht met andere middelen dan door geweld. Maar falen die middelen, dan
moet de Overheid ook in staat zijn om een weermacht in dienst van haar
recht aan te wenden. Daarom verwerpt het Christendom alles wat daaraan
te kort zou doen, zoowel nationale weerloosheid, waardoor aan de Overheid
de middelen worden onthouden om haar roeping te vervullen, als de daad
van den onderdaan, die weigert te voldoen aan het bevel der Overheid om
mede te werken aan de rechtshandhaving.
Hoe over den oorlog moet worden geoordeeld van het standpunt der
Christelijke ethiek hoe dus het nadere antwoord moet zijn op het argument
van moreele strekking, door de voorstanders van eenzijdige nationale
ontwapening aangevoerd wordt duidelijk uitgesproken door Dr. Bavinck,
waar hij zegt: „Er kunnen voor een yolk tijden aanbreken, waarin geen
andere uitweg dan de oorlog overblijft. Als het in zijn bestaan bedreigd of
in zijn vrijheid van godsdienst en geweten aangerand wordt, dan is het
bieden van weerstand, tot op het slagveld toe, een Goddelijk recht en een
heilige plicht. De Regeering die in zulk een geval hare onderdanen niet
tot den strijd opriep, zou het bewijs leveren, dat zij onbekwaam was voor
de taak, welke van Godswege haar toebetrouwd was. Want er zijn goederen,
zedelijke en geestelijke goederen, welke meer waard zijn dan voorspoed,
welvaart en vrede, en waarvoor men goed en bloed veil moet hebben. Al
wordt de strijd zelf niet met overwinning gekroond wart het recht-
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de opoffering
vaardige eener zaak is nog geen waarborg voor haar triomf
en de zelfverloochening, welke een yolk zich in zulk een strijd getroost,
zijn schatten, welke in de geschiedenis niet verloren gaan."
En voorts: „De Christelijke ethiek laat dus inderdaad geen andere conclusie toe dan deze, dat er goede en rechtvaardige oorlogen kunnen zijn.
Een oorlog kan goed en rechtvaardig wezen, mits hij aan den eisch van
hoogere beginselen voldoe, tot handhaving der gerechtigheid dient en niet
dan in den uitersten nood ondernomen wordt."
En elders: „Krijgsdienst en oorlog zijn daarom op zich zelf niet zondig,
evenmin als Overheid en Staat, en alle andere elementen der cultuur. 't
Hangt er alleen van of hoe ze gebruikt worden. Indien ze dienen tot
handhaving der gerechtigheid, zijn ze van uitnemende waarde en zijn ze te
beschouwen als ordinantien, door God ingesteld."
Een krijgsmacht wenschen we, niet om onrecht te plegen, maar om het
recht te handhaven, ook naar buiten, d.w.z. om zoo mogelijk een oorlog
te voorkomen, maar ook om zoo noodig te dienen als instrument in de
handen der Overheid tot het voeren van een rechtvaardigen oorlog.
Reeds Augustinus maakte onderscheid tusschen rechtvaardige en onrechtvaardige oorlogen en na hem tal van anderen. Op verschillende wijze is
getracht regelen voor den rechtvaardigen oorlog te formuleeren, zooals:
hij moet uitgaan van de wettige Overheid, moet gevoerd worden om een
rechtvaardige zaak, met zuivere bedoeling en op rechtmatige wijze; en
ongetwijfeld zal aan die eischen moeten zijn voldaan. Natuurlijk kan daartegen worden ingebracht, dat iedere Staat zijn oorlog als den rechtvaardigen
zal beschouwen, althans het mogelijke zal doen om die beschouwing ingang
te doen vinden. Inderdaad, maar hier blijkt weer de groote beteekenis van
het Christelijk beginsel, dat de Overheid zich in haar conscientie gebonden
heeft te wezen aan Gods wet. Indien iedere Overheid die gebondenheid
erkende en daarnaar handelde, zouden heel wat rechtvaardigingsbeschouwingen wegvallen. Maar ook dan zouden oorlogen niet uitgesloten zijn,
want niet altijd zou de conscientie zuiver spreken.
Het Christendom heeft hier nog eene groote taak te vervullen. De Christelijke moraal heeft zich uit te strekken over het geheele leven, heeft betrek-.
king op het leven der volken evenzeer als op het leven van den individueelen mensch en client dan ook de oorlogen te beheerschen, zoowel als
de gedragslijn van den Christen in den oorlog. Niet alles is in den oorlog
geoorloofd, zoomin van de zijde van de leiding als van de zijde van den
krijgsman; geen verder leed mag worden toegebracht dan voor het te
bereiken doel onvermijdelijk is. Voor den krijgsman stelde reeds Augustinus
als leefregel: „Wanneer gij U wapent voor den strijd, denk dan voor alles
hieraan, dat zelfs uw lichaamskracht een gave Gods is; door dit niet te
vergeten, zult gij er voor bewaard blijven de gave Gods tegen God te
gebruiken."
Gevoegelijk zouden we bier kunnen eindigen, wanneer niet van verschillende zijden gebruik werd gemaakt van enkele teksten uit de Heilige Schrift
om een betoog te leveren dat elke oorlog, ja elk geweld als zoodanig te
veroordeelen is. In 't bijzonder voor hen, die zich willen laten leiden door
Gods Woord en zich in hun geweten verontrust gevoelen door het conflict,

156

J. J. C. VAN DI JK

dat zij meenen te zien tusschen de gehoorzaamheid aan de Overheid, die
zij aanvaarden, en de gehoorzaamheid aan Gods geboden, die zij --, en
terecht — boven alles stellen, lijkt het gewenscht nog in het kort na te
gaan, hoe de Heilige Schrift zich meer in 't bijzonder uitspreekt over oorlog
en krijgsdienst.
Het Oude Testament is vol van oorlogen; de verdediger van het recht
van den oorlog heeft hier niet verlegen te staan. Het intreden van den
oorlog was een rechtstreeksch gevolg van de zonde; de oorlog werd door
God zelf in beginsel ingeleid door het zetten van vijandschap tusschen
het slangenzaad en het vrouwenzaad, nam een aanvang met den broedermoord en zette zich in de geheele geschiedenis der oude menschheid voort,
waarbij valt op te merken, dat hij in Israels geschiedenis een bijzonder
karakter verkrijgt.
„Als God tilt al de volkeren Israel verkiest, tot Zijn yolk aanneemt en
er een bijzonder verbond mede sluit, dan houdt dat ook in, dat Hij Zijn
yolk beschermt en bewaart, en het in geval van oorlog tot de overwinning
leidt. De God Israels is een krijgsheld, Hij leert den krijg, Hij zendt de
oorlogen en doet ze ophouden. Afgezien van de gevallen, waarin God den
krijg gebruikt, om Zijn yolk vanwege afval en ontrouw te straf fen, is de
oorlog, door Israel tegen zijne vijanden gevoerd, een godsdienstige zaak,
een heilige krijg." (Bavinck ) .
Het is dan ook te verstaan, dat het Oude Testament, niettegenstaande de
veelheid van de ons beschreven door Israel gevoerde oorlogen, niet het
beeld geeft van onbeteugelde oorlogsvoering; want immers, de oorlogen
verwerkelijken Gods doel, de oorlogsgruwelen worden ingeperkt door het
instellen van eene krijgswet (Deut. 20 : 1–•20), en de profetieen wijzen heen
naar het einde van alien strijd op aarde, wanneer het rijk des vredes zal
gekomen zijn.
Hoewel Israel onder de volkeren een zeer bijzondere plaats innam, toch
staat vast, dat volgens de Oud-Testamentische beschouwing „de oorlog
niet op zich zelf en in ieder geval onrechtvaardig en ongeoorloofd is, dat
hij voorts als een middel voor hoogere doeleinden, voor de komst van het
Koninkrijk Gods, in Gods hand dienst kan doen, en dat hij tijdelijk is en
eens met de komst van den Messias voor het rijk van den eeuwigen vrede
plaats maken zal."
Het Nieuwe Testament kan uiteraard geen tegenstelling vormen met
het Oude Testament; gezamenlijk vormen zij de eene openbaring Gods,
waarin van tegenstrijdigheid en dualisme geen sprake is. Jezus is niet gekomen
om de Wet en de Profeten te ontbinden, maar om die te vervullen.
Op den voorgrond sta, dat Jezus niet is opgetreden als hervormer van
het wereldlijke leven, maar dat Hij bracht het Koninkrijk Gods. Hij aanvaardde en eerbiedigde — en zulks deden ook de apostelen — de ordeningen
en verhoudingen van het natuurlijke leven, wanneer dit niet in strijd bracht
met een stellig gebod Gods, want dan gold het: Men moet Gode meer
gehoorzaam zijn dan den menschen.
Het is duidelijk dat oorlog en krijgsdienst niet thuis behooren in de verhoudingen van het Koninkrijk Gods, dat daar geweld en dwang geen plaats
hebben, maar dat daar heerschen liefde en vrede en blijdschap als vruchten
van den Geest; daarmede sluit het Nieuwe Testament aan bij de profetieen
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van het Oude Testament. Echter wordt ook het houden van den vrede als
ethische regel gesteld; Jezus spreekt daarom ook de vredemakers zalig en
de Bergrede getuigt er van, hoe Hij wil dat Zijne discipelen zullen staan en
handelen tegenover hunnen naaste. In denzelfden geest spreken de apostelen.
Maar geeft dat nu grond voor de meening, dat de moraal van het Nieuwe
Testament oorlog en krijgsdienst verbiedt? Geenszins. Zij die zich in 't
bijzonder op de Bergrede beroepen, zien andere waarheden in het Evangelie
voorbij, die niet minder klaar en duidelijk zijn. De Bergrede is slechts een
deel van het ons geopenbaarde Schriftwoord. Niet een enkele tekst, maar
de gansche conceptie van de Heilige Schrift heeft ons te leiden, waardoor
ook licht wordt geworpen op bij voorkeur gebruikte plaatsen uit de
Bergrede.
In dit verband is het teekenend, dat het Nieuwe Testament nergens den
krijgsdienst afkeurt, maar Bien aanvaardt. We wijzen op de bekende voorbeelden. Vooreerst op de krijgsknechten die tot Johannes den Dooper
kwamen en die ten antwoord ontvingen: „Doet niemand overlast en ontvreemdt niemand het zijne met bedrog, en laat u vergenoegen met Uwe
bezoldigingen". (Luk. 3 14). Hier wordt veroordeeld het onrecht, waaraan
soldaten zich soms schuldig maakten, maar niet wordt hun aangezegd, dat
zij den krijgsdienst zouden hebben te verlaten.
Verder wijzen we op den hoofdman over honderd te Kapernaiim, tot
wien door Jezus werd gezegd: „Ik heb zoo groot een geloof zelfs in Israel
niet gevonden" (Matth. 8 : 10; Luk. 7 : 9) ; geen woord van afkeuring sprak
Jezus daarbij over den krijgsdienst.
Ook teekent ons de Schrift het beeld van den godvreezenden hoofdman
Cornelius, die met heel zijn huis werd gedoopt en in de gemeente opgenomen
(Hand. 10).
Jezus' woord tot Pilatus: „Indien Mijn koninkrinc van deze wereld ware,
zoo zouden Mijne dienaars gestreden hebben, opdat Ik den Joden niet ware
overgeleverd" (Joh. 18 36) , wijst er op, dat een dergelijke handelwijze
van een aardsch koning geenszins wordt veroordeeld.
En meer nog: Jezus spreekt het uit, dat Hij niet gekomen is om vrede
te brengen, maar het zwaard (Matth. 10 : 34) , daarbij doelende op de
tegenspraak, de haat, de vervolging die Zijn leer zal oproepen. Daarom
ook heet het in Luk. 2 : 36: „die geen heeft, die verkoope zijn kleed, en
koope een zwaard", ten teeken dat men op vervolging en strijd bedacht
moet zijn.
Echter zal het natuurlijke zwaard niet mogen worden gebruikt in den
geestelijken strijd; tot Petrus, die het zwaard wilde gebruiken in dienst
van het Koninkrijk Gods, zeide Jezus: „Keer uw zwaard weder in zijne
plaats, want alien die het zwaard nemen, zullen door het zwaard vergaan"
(Matth. 26 : 52).
In 't bijzonder nog een enkel woord naar aanleiding van het veelvuldig
beroep op het vredewoord van Jezus: „Maar ik zeg u, dat gij den booze
niet wederstaat; maar, zoo wie u op de rechterwang slaat, keert hem ook
<le andere toe; enz." (Matth. 5 : 39 v.v.).
Reeds Auqustinus overwoog het vraagstuk van Matth. 5 : 39 en hij nam
het gebod zoo nauw mogeliik. Voor eigen rekening mag een Christen geen
9eweld gebruiken, doch lijde liever onrecht. Maar op bevel van het wettig
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gezag mag een Christen in de sfeer van den aardschen staat het zwaard
trekken, zonder dat het hem tot zonde wordt. Hij reeds waarschuwt er
tegen, de woorden, die in de richtinq van weerloosheid schijnen te wijzen,
uitwendig-letterlijk op te vatten. Want dan zou Jezus Zijn eigen voorschrift
niet hebben opgevolgd, toen Hij voor Kajaphas een kinnebakslag ontving
en de andere wang niet aanbood (Joh. 18 : 23). En Paulus desgelijks, toen
hij voor den Joodschen Raad een slag in het aangezicht ontvangen had
( Hand. 23 : 2-5). De ware bedoeling van een bevel van Jezus als in
Matth. 5 : 39 is, volgens Augustinus, dat wij in het innigste van ons hart
geduld en welwillendheid moeten oefenen tegenover die ons krenken, en
ook in de uiterlijke daad hebben te handelen, zooals het het best is voor
hen, voor wie wij het goede moeten zoeken, ook al toonen zij zich onze
vijanden. Maar daarmee is geen weerloosheid geleerd.
Immers, dan zou het onrecht zegevieren en de booze vrij spel hebben.
Dan zou ook het lijden van anderen worden vergroot, anderen die aan
onze zorgen zijn toevertrouwd. En is niet het ambt der Overheid ingesteld
met de Goddelijke roeping om het recht te handhaven en de verdrukten te
beschermen?
De regel is dan ook gegeven voor het persoonlijk leven van Jezus' discipelen. Het geestelijk beginsel, dat daarin ligt opgesloten, zal in verschillende
omstandigheden des levens, verschillende toepassing moeten vinden. „Persoonlijke beleedigingen kunnen en moeten vergeven worden; maar als in
iemands persoon de waarheid of het recht wordt aangerand, dan is, naar
Christelijke beginselen, die immers het Koninkrijk en de Gerechtigheid
Gods boven alles stellen, getuigen en verdedigen plicht" f) . De rechtsregel
staat naast den eisch der lief de. Ook de Overheid heeft in de uitoefening
van haar ambt in gehoorzaamheid God te dienen door de handhaving van
het recht; daarmede ontzinkt de grond aan hen, die de weerloosheid doen
steunen op onjuiste opvatting van een enkel bijbelwoord.

1

) Dr. H. Bavinck.

ONS BEGINSEL VOOR KOLONIALE POLITIEK
DOOR A. W. F. IDENBURG.
Bij het georganiseerd optreden van de anti-revolutionaire partij en haar
uitkomen met een Program van beginselen gaf zij op koloniaal politiek
gebied geen onzeker geluid.
Exploitatie van de Kolonien voor de kas van den Staat of van den
particulier verwierp zij: zij voerde het pleit voor eene staatkunde van zedelijke verplichting en achtte daarvoor noodzakelijk, dat alle belemmering
voor de vrije prediking van het Evangelie werd opgeheven en het Christelijk
karakter der natie niet werd verloochend. (art. XVIII Beginsel Program) .
In de toelichting op dit Program werd aangedrongen tegenover de toen
nog veelal verdedigde eenheid der Moederlandsche en Indtsche financier
— op een scheiding van het Moederlandsche en het Koloniale huishouden,
„zoo dat dit laatste in zich zelf afgerond en afgesloten zij en dat de
everzeesche bezittingen, onder de hoogheid van het Rijk, een inrichting
ontvangen, die strookt met haar belang, haar natuur en haar geaardheid
Wat niet de hoogheid van het Rijk, maar de binnenlandsche aangelegenheden van de Kolonien raakt, vinde niet op het Plein zijne beslissing, maar
te Batavia en te Paramaribo zelf. Het Rijk als souverein heeft dan het recht
en den plicht om het Koloniaal Bestuur aan zich rekenplichtig en dus
verantwoordelijk te houden, zoo op sociaal en politiek als op financieel en
fiscaal terrein". I)
De „politiek van zedelijke verplichting" werd toegelicht 2 ) als een taak
om de volken van de overzeesche gebieden „zedelijk op te voeden, hun
bezit te hunnen meesten bate te beheeren; en om, in de toekomst, zoo God
het wil, het innemen van zelfstandiger positie mogelijk te maken". Voor
deze zedelijke opvoeding nu was naar anti-revolutionaire overtuiging, de
kerste.ning van Indic uitgangspunt. 3 )
In de laatste woorden lag eigenlijk het kenmerkende van het anti-revolutionair Koloniaal program.
Tegen de financieele en economische exploitatie van de Kolonien door
Nederland of door Nederlanders keerden zich ook wel anderen (al was
voor velen hunner de ruime toelating van particulier kapitaal en initiatief
het steunpunt van alle koloniaal beheer) ; voor het meer vrij-laten van de
Evangelieverkondiging pleitte ook een liberaal staatsman als Van Hoevell;
1)
2)
3)

„Ons Program", le druk, pg. 960.
„Ons Program", le druk, pg. 964.
„Ons Program'', le druk, pg. 969.
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het getal der politici, die een plaats, een ruime plaats zelfs, in het staatsbeleid wilden inruimen aan de belangen der Inlandsche bevolking (ook
aan hare intellectueele belangen) was reeds vrij groot, en meer dan eens
gingen stemmen op tegen een gehandhaafde eenheid der Moederlandsche
en der Koloniale financien, die, hoe altruistisch ook voorgedragen, neerkwam op het besteden van Indisch geld ten behoeve van zuiver Nederlandsche belangen. In al deze zaken vond de anti-revolutionaire partij
anderen naast zich of stelde zij zich naast anderen. Maar wat haar van die
anderen onderscheidde, 1 ) was de nadruk, dien zij legde op het Christendom
als grondslag en richtsnoer, als leidend en bezielend beginsel, ook van
koloniale politiek. Daardoor bleef zij in de lijn van Groen van Prinsterer,
die in 1863 schreef: „Is het cultuurstelsel onvereenigbaar met de Evangelisatie, dan moet evenals het batig slot ook het cultuurstelsel voor de
Evangelisatie wijken; 2 ) in de lijn ook van Keuchenius, van wien Busken
Huet in 1867 getuigde: „Bij Keuchenius staat de godsdienstige kwestie in
alles op den voorgrond; het godsdienstige gaat bij hem boven het
maatschappelijke; volgens hem zal Nederlands schuld aan Indie niet afgelost
zijn, voor en aleer Indie in het bezit zal zijn gesteld van een bepaalden
vorm van godsvereering". 3
Het koloniale artikel van het beginselprogram der anti-revolutionaire
partij werd in later dagen herzien en in overeenstemming gebracht met de
veelszins gewijzigde omstandigheden, maar aan de centrale beteekenis ook
op staatkundig terrein van het Christendom werd onverzwakt vastgehouden:
„de kerstening van Indie", zoo luidt het, „blijve roeping van het Christen
yolk in het Moederland, maar vinde, als ook uit staatkundig en maatschappelijk oogpunt van overwegend belang, bij de Koloniale Regeering
tegemoetkoming".
Bij deze overwegende beteekenis van het Christendom voor de oplossing
van de hedendaagsche koloniale problemen, worde in het volgende een
oogenblik stilgestaan.
)

Op den bodem dier problemen ligt de botsing der verschillende rassen,
die tevens een botsing is van verschillende culturen.
Het contact der rassen is in den loop der nieuwe geschiedenis sterk toegenomen. Aan het eind der Middeleeuwen was de Westersche beschaving
opgesloten in de betrekkelijk kleine ruimte van West Europa. Naar het
Oosten was die ruimte begrensd door de Mongolen van de Russische en
de Aziatische steppen, Zuidwaarts en Zuid-Oostwaarts door de wereld van
den Islam, die den weg naar Indie beheerschte en nog in 1683 Weenen be1) Men verlieze niet uit het oog, dat de tegenwoordige Chr. Historischen toen
in de A. R. partij begrepen waren en dat de R. K. staatspartij eerst later (1896) een
principieel en practisch program gaf.
2) Parlementaire Studien en Schetsen, Deel I, No. XIX, pg. 9.
3) Javabode 27 Febr. 1867 geciteerd door Mr. 0. I. H. Graaf van Limburg
Stirum in zijne Proeve van karakterschets van Mr. L. W. C. Keuchenius in Ind.
Gids, 18e jg., 1896, deel I, pg. 648 noot 3. Deze Proeve is belangrijk als bijdrage
voor de kennis van de houding der antirevolutionaire partij — bij monde van haar
trouwen en principieelen woordvoerder — in verschillende vragen van koloniale
politiek.
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legerde, terwijl in het Westen de Atlantische Oceaan als het ware het eind
der wereld vormde. Deze keten werd bij het begin der nieuwe geschiedenis
verbroken door twee gebeurtenissen: de ontdekking van Amerika en de
ontdekking van den weg naar India om Kaap de Goede Hoop.
Van dien tijd of breidde de heerschappij van het blanke ras zich meer en
meer over de wereld uit. In het Westen werd Amerika door Spanjaarden
en Portugeezen, Nederlanders, Engelschen en Franschen veroverd, de
schaarsche bevolking ten deele teruggedrongen, ten deele tot het Christendom
bekeerd en met de indringers vermengd. In het laatst van de 18e eeuw werd
Australia in bezit genomen en de bevolking deels uitgeroeid, deels naar het
binnenland gedrongen.
In Azie eindelijk namen de Spanjaarden en Portugeezen betrekkelijk kleine
gedeelten in bezit en voerden daar het Christendom in, terwijl Engelschen,
Nederlanders en ook Franschen in andere streken handelskantoren vestigden
met eenigen politieken invloed op de omgeving, waarvan hoofdzakelijk
gebruik gemaakt werd om de gewenschte tropische producten te verkrijgen.
In deze eeuwen bestond een grootendeels commercieel contact tusschen
het blanke ras en de andere rassen, dat ook wel incidenteel tot strijd leidde,
maar dat niet gekarakteriseerd kon worden als een groote, algemeene
botsing der cultuur van Europa met die der andere werelddeelen. Dezen
vorm kreeg dat contact eerst in de laatste eeuw. Door den buitengewonen
vooruitgang van de techniek in de 19e eeuw (stoommachine, electriciteit
in haar veelvuldige toepassing) werden Europa en Noord-Amerika hoe
langer hoe meer in industrieele richting geleid en deed de behoefte aan
grondstoffen uit andere hemelstreken zich meer en meer gevoelen (mine.
ralen, olie, rubber, katoen) , terwijl anderzijds voor de steeds toenemende
industrie nieuwe afzetgebieden moesten worden gezocht, zoodat een krachtig
streven naar uitwisseling van grondstoffen tegen produkten ontstond. dat
door de enorme versterking van het wereldverkeer mede ten gevolge
van de doorgraving van de landengten van Suez en van Panama — werd
mogelijk gemaakt en bevorderd.
Met het toenemen van deze commercieele en industrieele relaties ging
gepaard een ook in ander opzicht geestelijk en intellectueel veel
intensiever contact, en ook een groote vermeerdering van de politieke
macht van de Europeesche volken in andere werelddeelen, in Azie en in
Afrika. Die meer innige bemoeienissen van het Westen met het Oosten,
om ons hierbij te bepalen, waren voor het Oosten niet onverdeeld gunstig.
Zij veroorzaakten veelal een verbreken van het geestelijk evenwicht, een
verstoren van eeuwenlang bestaande toestanden, en beteekenden vaak een
verlies van staatkundige onafhankelijkheid. Van de ongeveer 130 'oen
vierk. K.M., waarop de oppervlakte van het bewoonbare deel van de aarde
geschat wordt, zijn ca. 122 millioen I), dat is negen tiende deel, onder de
heerschappij of onder den politieken invloed van de blanke volken.
aanvankelijk als een soort
Dat voortdringen van het Westen in Azle
verwekte
fatum, zij het dan niet geheel zonder tegenstand, ondergaan
1 ) Conform Lothrop Stoddard. The rising tide of colour against white worldsupremacy 1920, pg. 4; respectievelijk 53 en 6 millioen vierk. Eng. mijlen bewoonbaar land en land niet onder de heerschappij der blanke volken.
Schrift en Historic
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onder de gekleurde volken van dit werelddeel in de laatste halve eeuw in
toenemende mate onrust. Naar mate men meer met het Westen kennis
maakte, bemerkte men, dat niet alles, wat men van daar ontving, begeerlijk
was, en geleidelijk ontwikkelde zich een streven om met datgene, wat men
met vrucht van het Westen kon overnemen en waarin men de kracht van
het Westen meende te vinden wat dan speciaal op technisch gebied
lag --- zich tegen den steeds voortdringenden invloed van het Westen te
keeren.
Dit streven ontving grooten steun door drie gebeurtenissen: de geslaagde
omkeer in Japan en de niet zoo lang daarna gevolgde overwinning van het
machtige Rusland door Japan; de deelneming van schier alle gekleurde
volken aan den laatsten wereldoorlog, die door hen werd beschouwd als
een twist der blanken, die niet zonder hunne medewerking kon worden
beeindigd; en in de derde plaats de proclamatie van het zelfbeschikkingsrecht der volken als het doel van dien oorlog. De geallieerden dachten
daarbij aan de Oostenrijksche landen of aan Polen of aan Servie. De Ieren
pasten die leus echter op zich toe; de Indische nationalisten zagen er de
erkenning in van „Swaraj"; de Arabieren werden erdoor gesterkt in hun
verlangen naar een, geheel Arabia omvattend rijk; de studenten van Cairo
vertaalden Wilsons belofte als „Egypte voor de Egyptenaren"; de negers
in Noord-Amerika en in Afrika gevoelden voor het eerst zich alien saamverbonden door een eenheidsband, door rassaamhoorigheid; in Oost-Azie
weerklonk krachtiger dan tevoren het programma: „Azie voor de Aziaten";
terwijl Japan op de vredesconferentie opkwam voor gelijk recht van de
gekleurde rassen met het blanke ras in internationale regelingen.
Dit streven tot verzet tegen de economische en politieke overmacht van
het Westen, tot handhaving of hernieuwing van het eigen volksbestaan
openbaart zich bij alle gekleurde volken, doch richt zich in de onderscheidene
deelen der aarde meer in het bijzonder tegen verschillende speciale feiten
en omstandigheden, waaraan het meent zijn goed recht het best te kunnen
bewijzen of waardoor het meent het eigen yolk voor het nagejaagde ideaal
het best warm te kunnen maken, omdat het grieven geldt, die in wijden
kring, door de massa, worden gevoeld en erkend.
In N.-Amerika zijn het de klachten der negers over politieke en sociale
achterstelling en minachting; in Z. Afrika gaat het om het geweerd worden
als „geschoold" arbeider (met het oog op de concurrentie voor de blanke
arbeiders) of om de verkorting van rechten op den bodem; de klachten van
China betreffen de inmenging van het Westen in de interne aangelegenheden;
van China en Japan beide: het weren van hunne onderdanen uit de kustlanden van den Pacific, die onder de heerschappij der blanke rassen staan
(Australia, N. Amerika) , omdat door de blanke bevolking de mededinging
op de arbeidsmarkt gevreesd wordt; voor Aziaten, die onder de souvereiniteit
van Europeesche volken of van N. Amerika zijn gebracht, is het de drang
naar het herkrijgen van politieke zelfstandigheid, allereerst naar medezeggenschap in de eigen zaken en naar het vrij worden van wat als een
economische last gevoeld wordt.
Door hen, die zich in Ned. India nationalisten noemen worden overeenkomstige wenschen gekoesterd en soortgelijke doeleinden nagejaagd. Men
protesteert tegen wettelijke onderscheidingen, die in ras of afkomst zijn
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gegrond (z.g. dualisme in wetgeving en bestuur) en begeert grooter invloed
van de inheemsche bevolking op het bestuur, een invloed, dien men, in
vrij versneld tempo, wil doen aangroeien tot zelfstandigheid, althans in het
regelen van de inwendige aangelegenheden; men klaagt op economisch
gebied, dat, met eenige uitzonderingen, „de Indonesier in productie en
verbruik de passieve massarol vervult, dat de groep, die de anderen numeriek
in tienvouden van millioenen overtreft, in het proces van productie en
ruffling gedegradeerd is tot den rang van initiatief-loozen werker en verbruiker", 1 ) men gevoelt op sociaal gebied een gebrek aan waardeering
door de Europeesche maatschappij in Indie voor den meer Westersch
gevormden Inheemsche, die eigenlijk nog niet voor vol wordt aangezien en
die vaak daardoor wordt gegriefd.
Hoe verschillend echter de aangrijpingspunten zijn, waarop de aanval
wordt gericht, hoe onderscheiden de grieven zijn, die op den voorgrond
worden geschoven, hoe uit elkander loopend de leuzen zijn, die worden
aangeheven en waarvoor men instemming van de massa vraagt — het is
eene grondgedachte, die het streven van de hoogststaanden der leiders in
de verschillende streken draagt, een begeerte die ze alien vervult, om eigen
ras en eigen yolk hooger op te voeren, tot meer zelfstandigheid, tot grooter
invloed te brengen; een wensch om eigen cultuur te beveiligen en in stand
te houden en te ontwikkelen naar eigen aard.
En dat axle, dat ideeele, dat aan die alien gemeen is, men noeme het
vrucht van rassencontact of van cultuurbotsing of van bewustwording of
van ontwaken, dat eene is het, wat in onzen tijd op den bodem ligt van alle
koloniale problemen en het is de houding daar tegenover, welke kenmerkend
is voor de koloniale politiek, die gevoerd wordt.
Die houding is onder de blanke volken in hoofdzaak tweeerlei.
Er zijn er, die voor de beweging eigenlijk de schouders ophalen; althans
zeer sceptisch daartegenover staan. Voor zoover zij niet de vatbaarheid
der gekleurde rassen ontkennen om veel uit te komen boven het tegenwoordige peil, achten zij toch, dat het nog wel zeer lang duren zal voordat
een intellectueele rijpheid, een economische ontwikkeling, een bepaalde
noodzakelijke karaktervorming bereikt is, die de aanspraken op medezeggenschap, op waardeering, ' op zelfstandigheid kan rechtvaardigen, welke van
inheemsche zijde geuit worden.
Sommigen gaan in deze afwijzende houding nog verder. Hun leert de
geschiedenis, dat rassencontact voert tot den bittersten rassenstrijd. In de
toenemende getalsterkte der gekleurde rassen zien zij een geweldige bedreiging van de blanke bevolking der aarde en van de hooge cultuur, waarvan deze de draagster is. Deze cultuur is ten ondergang gedoemd, indien
het blanke ras zich niet handhaaft, want dit ras heeft de grootste hoogte op
cultureel gebied bereikt en is de beheerscher van de wereld geworden op
grond van de superieure eigenschappen, die het onderscheiden van andere
rassen en die het voortdurend heeft ontwikkeld. Zelfhandhaving op de 1111
eenmaal verworven hooge plaats op aarde is levensplicht en levensvoorwaarde voor het blanke ras en voor onze cultuur. Cultuur is op zich zelf
1)

Handelingen Volksraad. zitting 1927—'28, bldz. 42.
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niets. Zij is slechts het lichaam, het ras is de ziel. Als de ziel onder gaat,
dan verdwijnt ook het lichaam. 1 )
De andere houding onder de blanke volken tegen de nationalistische
strevingen van het Oosten staat meer verzoenend tegenover de tegenstelnatuurlijk niet het verschil,
lingen, uit rasverschil geboren. Zij ontkent
de blijvende heerschappij en de
dat tusschen de rassen bestaat, maar wel
blijvende voortreffelijkheid van het eene ras, speciaal van het blanke, boven
de andere. Men wijst op de hooge cultuur door gekleurde volken bereikt
(China, Arable, Indie) , op de geschiktheid van de gekleurde rassen, indien
daartoe de gelegenheid bestaat, om zich to ontwikkelen, speciaal ook in
den technischen en wetenschappelijken zin, die kenmerkend is voor de
Westersche beschaving; op het feit, dat deze technische ontwikkeling
overigens volstrekt niet het hoogste is wat op cultureel gebied bereikbaar
is en dat in andere opzichten de superioriteit van het Westen niet zoo vast
staat. Er zijn er ook, die herinneren aan den beschavingstoestand van
Germanen, Anglen, Saksers, Coen die in aanraking kwamen met de hooqere
cultuur der Romeinen. 2 )
Over het algemeen wordt sterk de nadruk gelegd op de historische eenheid
van het menschelijk geslacht en in het licht gesteld, dat de onloochenbare
verschillen voor een cfroot deel aan uitwendige invloeden moeten worden
toegeschreven, en rasbelemmeringen tegen een associatie der rassen op
cultuurgebied eigenlijk niet bestaan. 3 )
Voor hen ligt de oplossing van het rassenprobleem en hetgeen daarmede
samenhangt, niet in bitteren strijd, maar in het elkander vertrouwend
tegemoettreden, in het gemeenschappelijk zoeken naar opheffing van economische en politieke moeilijkheden, die uit het contact voortvloeien; in het
wegnemen, zoo veel mogelijk, van alle onnoodige verschillen in behandeling,
die met rasverschil samenhangen; in het zoo volledig mogelijk inlijven van
de gekleurde rassen in de Westersche cultuur, deze laatste liefst gezien
als „moderne cultuur", waarvan dan de natuurbeheersching en de vervolmaakte wetenschappelijke methoden op den voorgrond tredende uitingen
zijn. 4)
Voor zoover de aanstoot gevende verschillen niet dadelijk kunnen worden
weggenomen, zullen ze toch langs dezen weg, meent men, aanmerkelijk
kunnen worden verzacht, en naarmate de cultuuraanpassing meer volledig
wordt, zullen ze ten slotte geheel verdwijnen. Men denkt dan ook aan het
rijzen van den levensstandaard, dat van zelf van grootere verstandelijke en
technische ontwikkeling het gevolg is, en voorspelt een stijging van loonen,
die ook het concurrentiebezwaar kan opheffen.
Het is de in de tweede plaats bedoelde houding waardoor de Nederlandsche politiek in Indie zich heeft doen leiden. Sinds het begin dezer
eeuw is er met ernst naar gestreefd om onnoodige, in rasonderscheid ge1) Lothrop Stoddard t. a. p. pg. 300. Zie ook de inleiding op dit boek door
Madison Grant, pg. XXIX en XXX. „If this great race, with its capacity for
leadership and fighting should ultimately pass, with it would pass which we call
civilisation.
2) Basil Mathews, The Clash of Color, 1925, pg. 126 e.v.
3) T. H. Oldham, Christianity and the race problem, 6th edition 1925 pg. 80 e.v.
4) Dr. C. Snouck Hurgronje, Nederland en de Islam, 1911 pg. 83.
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gronde verschillen in wetgeving en bestuur zoo veel mogelijk te doers vervallen, en is getracht om de intellectueele ontwikkeling van de inheemsche
bevolking op hooger peil te brengen en deze in den weg van cultuur-associatie
te leiden, terwijl aan die bevolking, voor zoover zij daartoe niet geheel
ongeschikt is, groote medezeggenschap op politiek gebied is gegeven. Naar
veler oordeel zelfs grooter medezeggenschap dan uit de noodzakelijke
harmonie tusschen intellectueele, economische en politieke ontwikkeling
voortvloeit. Het is niet mijn bedoeling om hier een overzicht te geven van
alles, wat in de laatste 20 a 30 jaren op dit gebied is gedaan; van dat vela
noem ik alleen de groote uitbreiding, die het op Westersche leest geschoeide
onderwijs in Indie vooral ook het onderwijs, dat speciaal met het oog
op de inheemsche bevolking is ingericht
heeft ondergaan.
Vraagt men zich nu echter af, of de politiek, die min of meer gegrond
was in de associatiegedachte, voldoening Beef t, in dien zin, dat men kan
zeggen, dat zij heeft geleid tot grooter saamhoorigheid van blank en bruin
en tot verzachting der tegenstellingen, dan kan het antwoord niet anders
dan ontkennend zijn. Ongewijfeld is aan rechtmatige wenschen voldaan en
is aan billijke verlangens tegemoet gekomen, hetgeen tot zekere bevrediging
heeft geleid, maar wie onbevangen rondziet, vindt de tegenstelling eer
verscherpt dan verzacht. Ik denk hierbij niet aan de communistische onlusten van den laatsten tijd: ik wil die wijten aan invloeden van buiten 1 )
maar ik denk aan de verhoudingen, zooals die buiten die invloeden om
bestaan en wier bestaan aan de propaganda uit Moskou een vruchtbaren
bodem heeft gegeven.
Dit onbevredigend resultaat kan niet alleen in Ned. Indie worden ge.
constateerd: men vindt het overal, waar het Westen en het Oosten meer
intensief met elkander in aanraking kwamen.
Indien inderdaad in de cultuuraanpassing (associatie) een saambindende
kracht lag, die rasverschillen verzacht, dan zou dit allereerst openbaar
moeten worden in hen, die zich volledig de Westersche modern cultuur
hebben eigen gemaakt. En hiervan blijkt nets. Zij, die volledig in Europa
zijn opgevoed, in Europa of Amerika hebben gestudeerd, onder Westerlingen
goede persoonlijke vrienden hebben gemaakt, zijn, met enkele uitzonderingen,
de felste tegenstanders van de blanke rassen. Hun rasbesef is door hun
Westersche opleiding eer sterker dan zwakker geworden, en meer nog dan
anderen gevoelen zij de wereldheerschappij der blanke volken als ongemotiveerd en onrechtvaardig. Dat is zoo in Britsch - Indie, dat is zoo in
China, op de Philippijnen, in Ned. Indie. Onder hen, die aan Westersche
universiteiten zijn opgeleid, vindt men de scherpste critici van het Gouvernement en zijn velen zeer toegankelijk voor extremistische invloeden. Men
krijgt den indruk, dat deze inlijving in de Westersche cultuur meer scheidt
dan verbindt.
Men kan als feit stellen, dat over het geheel de Westersche techniek,
de Westersche methode, de Westersche wetenschap wordt aanvaard
1 ) Zie over het werken der communisten in Ned. Indie P. Bergmeyer, Antirevolutionaire Staatkunde Juni 1927; over organisatie en methode van het communisme zie Mr. Dr. v. Gybland-Oosterhoff, Le communisme, la question coloniale
et les races de couleur, 1927.
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maar allereerst als middel om maatschappelijk vooruit te komen, I) een
middel, waarmede men zich overigens tegen het Westen keert. Het algemeene van dit verschijnsel doet de vraag rijzen of de z.g. cultuur-associatie
kan leiden tot een verzoening der tegenstellingen en of niet uit het contact
van het Westen met het Oosten, ondanks de beste bedoelingen, en afgezien
van den funesten bolsjewistischen invloed. een bittere strijd moet voortvloeien; zoodat tenslotte toch Lothrop Stoddard's school gelijk zou hebben.
Het verschil tusschen beide, tusschen Oost en West, is zoo groot. Het
Westen streeft naar hoogere materieele cultuur, naar volmaakte techniek,
naar groote stoffelijke welvaart; het Oosten zoekt vooral innerlijke verdieping. Het Westen kenmerkt zich door het logische denken, het Oosten
leeft door geconcentreerd beschouwen. Het Westen is actief, heeft grooten
drang tot handelen, jaagt daarom naar macht en naar geld; het Oosten is
passief en streeft naar innerlijke vrijheid, naar het loszijn van stoffelijke
banden en wereldsche zorgen. Hetgeen in het Westen realiteit wordt genoemd, is voor het Oosten een sluier, die de werkelijkheid onthult en
omhult. 2 ) Hieruit laat zich verklaren, dat het Oosten, als het de periode
van bewondering voor de technische vaardigheid der Westerlingen teboven
is, van hen den indruk ontvangt van geestelijk armen, van laag bij den grond
levenden, van door hebzucht en machtzucht gedrevenen, en daardoor het
gevoel krijgt van lets kilts.
Het was die gewaarwording, die Tagore eens tot Engeland deed zeggen:
„Zendt ons toch niet alleen uitstekende administratie en vergaande techniek,
niet alleen geweren en machines met bijbehoorende menschelijke instrumenten, zendt ons zielen!"
Het is ongetwijfeld hetzelfde gevoel, dat zich meester maakt van vele
Oostersche intellectueelen bij ons: wat hun begeerlijk scheen als doel
de
blijkt bij nadere beschouwing niet meer te zijn dan
Westersche cultuur
een goed middel in den strijd om brood en macht, maar overigens lets van
mindere orde, dat niet hooger, maar lager staat dan de wijsheid van het
Oosten. Het Westen schijnt hun geen „ziel" te hebben, want de ziel, die
het heeft, valt buiten hetgeen het Gouvernement, voor hen de representant
bij uitnemendheid van het Westen, kan brengen. Het is, ook in zijn onderwijs,
neutraal, zonder religie, zoo niet anti-religieus.
Daaruit laat zich ook verklaren waarom juist zij, die verdergaand onderwijs hebben genoten, zich in hun hart het verst van het Westen afkeeren.
Het Westersche onderwijs beoogt het zelfstandig maken van de persoon
lijkheid: het maakt inderdaad den Oosterschen leerling los van de denkwijze
van zijn omgeving, van de vaak kinderlijk naieve godsdienstige begrippen,
waarin hij wend opgevoed; maakt hem vrij van de vrees voor allerlei
geestelijke macht; breekt voor hem de banden, waarmede de adat hem
omsloot, maar ontneemt hem daarmee ook wat de grondslag was voor zijn
geestelijke begrippen, van zijn oordeel over goed en kwaad, en geeft hem
daarvoor niets in de plaats dan autonome moraal. De tijdgeest werkt in
dezelfde richting. Bavinck zegt 3 ) : „er is in de moderne maatschappij een
1) Noto Soeroto, Rabindranath Tagore's opvoedingsidealen 1921, p. 6.
2) Dr. A. I. Wensinck. Hoofdvormen van Oostersch monotheisme 1928 pg. 29.
3) Dr. H. Bavinck, Wijsbegeerte der openbaring, 1908, pg. 217 e.v.
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vroeger ongekend of althans lang niet in die mate bekend streven naar
zelfstandigheid en vrijheid. Ongeoorloofd en ongerechtvaardigd is dit streven
op zich zelf nog niet, maar het neemt toch, gelijk niemand ontkennen kan,
menigmaal dit karakter aan, dat het aan alle objectief gezag, aan alle boven
ons staande wet, aan alle boven dit aardsche bestaan uitgaande levensbestemming van den mensch het bestaan en het bestaansrecht ontzegt. Het
rechtmatige streven naar zelfstandigheid en vrijheid slaat dan over in een
theoretisch gepredikte en practisch nageleefde autonomie en anarchie".
Door dat verliezen van den grondslag van zijn zedelijk leven lijdt de
Westersch opgeleide Aziaat groote schade. Onderging door het nauwer
contact met onze cultuur reeds zijn intellect een geheele omkeering 1 ) , door
het vervallen van het fundament van zijn godsdienstig en zedelijk leven
wordt ook op dit gebied zijn evenwicht verbroken. En in dat verstoorde
geestelijk en zedelijk evenwicht vindt allerlei kwaad zaad een vruchtbaren
bodem. Het is als in de gelijkenis, die ons wordt voorgehouden in Matt.
12 : 43 e.v.: de onreine geest, die van den mensch uitgegaan is, vindt, daarheen terugkeerende, het huis ledig en met bezemen gekeerd en versierd;
„dan gaat hij been en neemt met zich zeven andere geesten, boozer dan
hij zelf; en het laatste van dien mensch wordt erger dan het eerste".
Ons onderwijs, dat inleidt in de moderne cultuur, ontwortelt voor een
deel den Aziaat. 2 ) En daaruit kan men de bitterheid tegen het Westen
verklaren van hen, die persoonlijk tot deze bitterheid eigenlijk het minst
reden schijnen to hebben.
Dit bezwaar wordt in toenemende mate gevoeld en erkend.
Pastoor van Lith, een groot vriend van de Javanen, en die van velen
hunner het vertrouwen genoot, heeft de gevolgen van dit verbreken van het
zedelijk evenwicht met schrille kleuren geteekend. 3 ) In de voorrede, die
Joseph Challey schreef voor Prof. v. Eerde's „Ethnologie Coloniale" komt
een citaat voor uit een werk van Prof. Sylvian Levi, groot kenner van Azie,
dat door den heer Challey aldus wordt saamgevat: „op zedelijk gebied heeft
ons onderwijs (aan Aziaten) niet kunnen bouwen op een vasten grondslag;
het heeft integendeel slechts kunnen verwoesten hetgeen voor onze komst
bestond. En de gevolgen waren jammerlijk". 4 )
1) Hierover uitvoeriger Dr. H. Kramer: Inlandsche beweging in Koloniale
Studien, Febr. 1927.
2) De Standaard 11 Februari 1927: „Wortellooze cultuur". Zie ook de voordracht van den beer P. Bergmeyer op 16 December 1927 gehouden in het Indisch
Genootschap over de beteekenis van het bijzonder onderwijs in Ned. Indie. (Verslag
pg. 137-141).
3) F. v. Lith. S. I. De politiek van Nederland ten opzichte van Ned. Indie,
(zonder jaartal, bldz. 36 en 37).
4) J. C. v. Eerde, Ethnologie Coloniale 1927, pg. XVI. Een gedeelte van
bedoeld citaat luidt aldus: „partout, a quelque point que ce soit, le reproche est le
meme: 1'Europe est venue troubler notre developpement normal; elle nous a apporte
les bienfaits apparents dune civilisation, qui nest qu'une technique; ces bienfaits
nous ont eblouis; nous nous sommes laisse entrainer derriere elle; nous avons abandonne nos traditions propres; nous avons abandonne une morale aussi belle, aussi
forte que celle que cultive l'Europe, puisqu'elle a donne une societe honnete et
vertueuse, et nous n'avons plus rien a la place. Et de nouveau et partout, d'un bout de
l'Asie a l'autre, des cris de haine".
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Ook in de Inlandsche wereld ontbreken zij niet, die het gevaar voor hun
yolk zien en die dit ook duidelijk uitspreken. 1 ) Er is van meer dan een
zijde aandrang om het onderwijs een godsdienstigen grondslag te geven.
Men denkt dan aan den Islam; de Moehamadyah-scholen getuigen van dien
geest. De orthodoxe Islam schijnt echter te zeer buiten onze Westersche
cultuur te staan dan dat die twee kunnen samengaan. Er zijn er ook, die
achter den Islam om teruggrijpen naar het HindoeIsme en het Boeddhisme.
die in vorige eeuwen zulk een krachtigen invloed op de cultuurontwikkeling
hebben geoefend. Maar de voorstellingen uit die geestelijke wereld verdragen
zich wel slecht met onzen Westerschen gedachtengang, zooals die in ons
onderwijs tot uiting komt, en kunnen daarop moeilijk bevruchtend inwerken.
Dit geldt eigenlijk ook van het denkbeeld, dat zich bij het voorgaande nauw
aansluit, namelijk om door invoering in het onderwijs van wat men noemt
„nationale elementen", waarbij men dan denkt aan wajang en gamelang en
dans, aan te vullen datgene, waarvan men ziet dat ons neutrale, a-religieusc
onderwijs den Aziaat berooft: eerbied voor ouderen, gelatenheid in tegenspoed, hulpvaardigheid, inwendige rust. 2 )
Ook op die manier zal het probleem niet worden opgelost. Volgens de
les der historie, en zeker volgens het bewustzijn van den Aziaat zijn cultuur
en religie onscheidbaar. 3 ) De. verhouding tot God is de verhouding, die
principieel beslist over ue vernuuuuiy tut den inedemensch en ue verhuuding

tot de natuur. 4 ) Religie beslist over de cultuur. Zedelijkheid, de kertnis
van goed en kwaad, kunnen alleen steunen in een gebod, waarvan men het
gezag erkent en waarvoor men buigt. Dit schijnt wel anders, omdat de
„moderne cultuur" meent den godsdienst afzonderlijk te kunnen zetten en
omdat er vele „moderne menschen" zijn in het Westen, die van een Goddelijke zedewet niet willen weten. Maar dat is niet meer dan schijn: de
Christelijke traditie werkt in velen na; de publieke opinie heeft grooten
Van bitteren afkeer van hetgeen het Westen beheerscht en dat door hem aangeduid wordt als „aanbidding van het plebs" en „aanbidding van de kracht",
getuigt een boekje, waarvan de Fransche vertaling den titel draagt: 1'Esprit du
peuple Chinois, geschreven door den heer Kon Houng Ming, een ouderwetschen
Chinees, die het Westen door studie en aanschouwen goed leerde kennen.
1) Noto Soeroto t. a. p. citeert pg. 12 een professor te Mysore als volgt: „De
modern ontwikkelde Indier is een valsche copie van zijn Westerschen tijdgenoot.
Zijn stem is een echo, zijn leven een citaat, zijn ziel zuiver intellect en zijn vrije
geest is een slaaf van zakelijkheden. De producten van Westersche educatie zijn
geen personen, doch schaduwen. Er is noch kunst in hun leven, noch muziek in
hun ziel. De moderne opvoeding heeft een slavenziel in hen opgekweekt
Niet
wetenschap ter wille van de wetenschap, maar wetenschap ter wille van succes
op examens is het richtinggevend beginsel van zijn heele studie enz." En Noto
Soeroto voegt daaraan toe: „Verander het woord „Indier - in „Javaan” of „Indonesier" en we vinden daar precies de formuleering van de wezenstrekken der modern
opgeleide Indonesiers - .
2) Zie Gedenkboek van Ned.-Indie 1898-1923, Dr. G. I. Nieuwenhuis, De
opvoeding van de Indische jeugd, pg. 176 e.v.
3) Bavinck t. a. p. pg. 214. „Van haar allereersten oorsprong of king deze
cultuur ten innigste met de religie samen." Zie ook de voordracht van den beer
P. Bergmeyer in de vergadering van het Ind. Genootschap van 16 December 1927
t. a. p. (Verslag pg. 136).
4) Wat de natuur betreft zie Bavinck t. a. p., pg. 89. Ook Dr. Kuyper, Pro
Rege 1911, deel I, pg. 183, 225.

ONS BEGINSEL VOOR KOLONIALE POLITIEK

169

invloed, en die traditie en opinie worden aldoor in stand gehouden en gevoed
door de inwerking van het Evangelie in de kringen van hen, die nog niet
van den wortel van het Christendom afvielen.
„Al spannen zich duizenden bij duizenden in, om onze hedendaagsche
cultuur van geheel het verleden los te maken en op een nieuwen natuurwetenschappelijken grondslag te vestigen, feitelijk rusten al onze instellingen van
gezin en maatschappij en staat nog op Christelijke beginselen en zijn al onze
zeden en gewoonten nog doortrokken van den Christelijken geest." 1 )
Maar de intellectueele Inlander mist den band van traditie en publieke
opinie, die hem bond aan zijn cultuur; wij hebben dien band voor hem
gebroken door ons onderwijs, en als een roerloos schip drijft hij op de
levenszee.
Als men het groote verschil van het Oosten en het Westen in het oog
vat, zich rekenschap geeft van den veelszins ongunstigen, het evenwicht
verstorenden invloed van het Westen, namelijk van het Westen, zooals
zich dit neutraal en ongodsdiensfig, materialistisch en imperialistisch, als
technische machtsorganisatie aan het Oosten opdringt, dan wordt duidelijk,
dat door aanpassing aan de moderne cultuur alleen, de kloof tusschen de
rassen niet is te overbruggen en de botsing der culturen niet is te verzachten;
dat een moraal zonder religieuzen grondslag daartoe onvoldoende is. Eene
oplossing, die kans zal bieden op een werkelijk samengaan, op een werkelijk
samenarbeiden naar een zelfde doel, zal dieper moeten gaan dan rasverschillen, zal tot het Oosten niet godsdienstloos moeten komen; zal moeten
toonen, dat het Westen wel waarlijk een ziel heeft. Een andere ziel, dan
waarvan Stoddard sprak. 2)
Dieper dan rasverschil gaat alleen godsdienst. En de ziel van het Westen,
waarmee het tot het Oosten kan naderen, is het Christendom. Het Christendom, dat den levenden Christus doet kennen als Heiland en als Koning,
Dat historische Christendom --- wel te onderscheiden van het zich met
den naam Christelijk tooiend humanisme, dat o.a. in China zooveel verwarring sticht 3 ) kan datgene, wat in het contact met de moderne cultuur
is verloren, schooner en beter doen wederkeeren. Het maakt de persoonlijkheid vrij, door haar te binden aan Gods ordeningen, aan de ordeningen
van haar Schepper, die haar levenswet heeft gesteld. Door zijn heteronomie
en transcendentie geeft het Christendom aan het zedelijk Leven een vasten
en duurzamen grondslag, leert het buigen voor een hoogere wet, herstelt
het het verband tusschen de persoonlijkheid en de cultuurvruchten, die zij
inzamelt.
Maar dat Christendom kan weer.
Toen in de eerste eeuwen van onze jaartelling het Evangelie de wereld
inging vond het eene nit het heidendom ontsproten cultuur. Het Christendom
heeft niet gepoogd die revolutionair te vernietigen, maar heeft van binnen
1) Bavinck t. a. p., pg. 208.
2) Zie hierboven de aanhaling uit het werk van Stoddard.
3) Zie artikelen en ingezonden stukken in de Nederlander van 21 en 24 Mei
1927; van 18 Juni 1927; le Oct.; 5 Oct.; 7 Oct.; 8 Oct.; 10 Oct.; 1927; en van 2 Januarl
1928; 21 Maart 1928 e. v.; in de Macedonier 1928 no. 1 en 2; ook Brieven uit
China in de (Indische) Battier vermeld in N. Haagsche Courant d.d. 3 December
1927 e.v.

170

A. W. F. IDENBURG

uit als een zout en als een zuurdeeg het cultuurleven aangetast, gezuiverd,
tot verdere ontwikkeling geprikkeld, in overeenstemming gebracht met de
eischen der Christelijke zedewet, die in liefde tot God en in liefde tot den
naaste haar inhoud heeft. Niet op eens, maar geleidelijk heeft het zoo de
oude cultuur vervangen door een Christelijk cultuurleven, dat uit het milieu
waarin het zich ontwikkelde de elementen had behouden, die niet met het
Christendom strijden.
Wat het Christendom toen deed, kan het nog. Het kan de cultureele
ontwikkeling van Indie den wortel geven, die onze cultuur draagt, en waaruit onze cultuur nog steeds haar voedingssappen trekt. Contact met de
„moderne cultuur" draagt het gevaar in zich, dat de cultuuraanpassing bloot
uitwendig is; dat overgenomen wordt techniek en wetenschap, wet en
methode, maar dat de ziel er buiten blijft en dat de persoonlijkheid eigenlijk
een gedeeld bestaan voert. 1 ) Het gevaar ook, dat men zich een plant
toeeigent, losgesneden van den wortel en dus bestemd om te verdorren.
Want zoo is cultuur zonder religie.
Wordt echter de Christelijke wortel van onze cultuur naar Indie overgetracht, dan zal zich daaruit een cultuur kunnen ontwikkelen, die niet
bestaat in het bloot overnemen van wat het Westen voortbracht; die niet
aanvaard wordt als een kleed. dat los omhangt en ook weder kan worden
uligedaan; wadi die als eigen cultuur, 111 verband met aanleg, historic en
omgeving, uit gelijken wortel als de Westersche cultuur, daarmede als het
ware parallel loopend, opwaarts streeft. Een eigen cultuur, waardoor het
geestelijk en stoffelijk bezit van de menschheid werkelijk verrijkt wordt. 2 )
Voorts stelt dat Christendom de geheele koloniale verhouding in een
eigen licht.
Het ziet Gods hand en Gods bestuur in den loop der geschiedenis: het
erkent Gods bestel, dat door de rechtvaardige en de onrechtvaardige daden
der menschen gaat. Het weet, dat het God was, die Nederland het bestuur
over den Indischen Archipel gaf. Als zoodanig moet het worden aanvaard
door hen, over wie dat bestuur gaat en door hen, die het bestuur voeren.
Voor de wijze, waarop dat bestuursbeleid wordt gevoerd, staat daarom ons
yolk jegens God verantwoordelijk. Het heeft dat bestuur te zien als een
taak en als een plicht; niet als een middel tot eigen verrijking of machtsuitbreiding; dat kan een gevolg zijn, maar mag nimmer het doel wezen.
Nederland heeft zijn gezag in Indie te oefenen allereerst in het belang van
de inheemsche bevolking en tot bescherming van haar recht. 3 ) Dit sluit
1) Terecht werd bij de Algemeene Beschouwingen betreffende de Ind. Begrooting
voor 1928 naar aanleiding van de klacht over tegenstellingen op economisch,
maatschappelijk en staatkundig gebied, waarvan ook in dit opstel werd melding
gemaakt, opgemerkt, dat „men van de toepassing van de Westersche beginselen
op de Oostersche cultuur alleen dan kan verwachten, wat men daarvan hebben
wil, wanneer men de beginselen in de diepte laat doorwerken: ook de levensbeschouwing en levensvoering. Hier ligt, dunkt mij, de kern van het probleem."
(Handelingen Volksraad zittingsjaar
bldz. 506).
2) Zie uitvoeriger B. Alkema en T. S. Bezemer: Volkenkunde van NederlandschIndie, 1927, hfdst. VI. De beteekenis van den Christelijken godsdienst voor de
Indonesiers.
3) Conform De Savornin Lohman: Onze Constitutie 1901, pg. 417 en het
Beginselprogram der antirevolutionaire partij.
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niet uit, dat daartoe de medewerking van anderen, die daarbij hun eigen
belang zoeken, dienstig kan zijn. Maar het belang van de eigen bevolking
van Indie moet richtsnoer zijn en op den voorgrond gesteld worden. En
dat belang der bevolking dan te verstaan niet bloot materieel en financieel,
maar ook geestelijk. Het doel van Gods leiding met Indie en Nederland
kan niet anders zijn dan dat ook onder die volken Zijn Naam wordt groot
gemaakt en de Zoon wordt geeerd, Die waarlijk vrijmaakt.
Op het conflict der rassen en de botsing der culturen geeft dat Christendom, dat in contact brengt met den levenden Heiland, een eigen blik. Het
leert ons de eenheid van het menschelijk geslacht uit eenen bloede; het
doet ons de rasverschillen zien als uitingen van den rijkdom der gedachten
Gods. Het zegt ons, dat Jezus de Zaligmaker der wereld is en dat in Hem
is noch Jood noch Griek, dienstknecht noch vrije. Het spreekt ons van een
toekomst, waarin eene schare, die niemand tellen kan uit alle talen en volken.
eenstemmig God en den Christus zal loven en danken.
In dien gedachtengang kan wel sprake zijn van onderscheidenheid maar
niet van minderwaardigheid tusschen de verschillende rassen. 1 ) Het Christendom erkent uit den aard der zaak de natuurlijke verschillen; ontkent
niet, dat in een bepaalden tijd de roeping van het eene ras een andere is dan
die van het andere, maar het verzet zich tegen den onchristelijken rassenhoogmoed en tegen rassenlaatdunkendheid; ook tegen die neerbuigende
goedheid, die ondanks haar bedoelen zoo kwetsend kan zijn. Het ziet in
de menschen broeders: kinderen van een Vader; alien naar Gods beeld
geschapen en daarom in wezen gelijk. In de veelheid der volken, die samen
de menschheid vormen, vindt het de Schriftuurlijke gedachte van het lichaam
met de vele leden. die elk een eigen taak hebben, die elkander aanvullen,
die voor elkander onmisbaar zijn; die niet over elkander heerschen, maar
elkander dienen, ook dan als het eene lid het doen van het andere bepaalt
en leidt.
En die harmonische eenheid zal eerst dan tot voile uiting en openbaring
komen als de leden van het lichaam geleid worden door een geest, als de
verschillende volken bestuurd worden en vervuld zijn door den Geest van
Hem, die ze alien tot Zijn eer schiep.
Het Christendom snijdt elken wortel van zelfverheffing af, het doodt niet
de strevingen naar hooger en meer zelfstandig economisch en politiek Leven;
dat kan niet, want het erkent in het bestaan der onderscheiden volken Gods
wil en voelt dus den plicht om het volksbestaan te verheffen en te verzekeren maar het heiligt die strevingen en het bindt de te kiezen middelen
aan den weg van het recht. Zooals het ook de gedachten en overleggingen
en daden van hen, die van die nationalistische strevingen schade voor eigen
belangen vreezen, heiligt en bindt aan de ordeningen Gods.
Het wil de aanrakingen der rassen beheerscht zien door het hoogste recht
en de grootste gerechtigheid en doordringt naar beide zijden met diep
verantwoordelijkheidsbesef.
Het Christendom plaatst aldus het rassenprobleem op een veel hooger
vlak, het voert de gedachten hoogerop dan de jacht naar kortstondig genot
1 ) Over deze quaestie handelt uitvoerig: J. H. Oldham, Christianity and the
raceproblem. 1925.
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van aardsch bezit en aardsche macht; het gaat dieper dan de kloof van
ras- en cultuur-onderscheid, en bindt in die diepte saam met banden, die
sterker zijn dan materieele tegenstellingen en dan politieke verschillen. Het
leert heerschen door dienen, verrijken door geven, overwinnen door zelf.
verloochenen, dankbaar aanvaarden, wat anderen hebben mede te deelen.
Het doet het geheele vraagstuk zien in eeuwigheidslicht en daardoor valt
zoo veel, wat scheidt en verbittert, weg.
Die hooge beteekenis van het Christendom wordt in ruimen kring erkend,
ook door hen, die heil verwachten van associatie op de basis der „moderne
cultuur". Prof. Snouck Hurgronje noemde de associatie, die vrucht kan zijn
van het Christendom er eene „van hoogere orde", die, als zij tot stand
kwam, alle belemmeringen van de eenheid der beschaving en nationaal
bewustzijn tusschen het Oostelijk en het Westelijk deel van het Rijk zou
opheffen. 1 ) De juistheid van de Christelijke gedachte wordt door de practijk
bevestigd. De Indische volken, waaronder het Christendom wortel schoot
(Minahassa, Molukken, Bataklanden) , kennen natuurlijk ook nationalistische
aspiraties, maar over het geheel voelen zij zich nauw met Nederland verbonden en wenschen zij oplossing der problemen niet buiten Nederland
om. 2)
Theorie en practijk pleiten dus voor een saamhoorigheid, die in het
Christendom haur wortel en ricnisnoer vinut. Echter, Prof. Snouck Hurgronje
zeide in den zooeven aangehaalden passus: „als zij tot stand kwam. Maar
de groote bewondering, waarmee wij den zelfopofferenden arbeid der
zendelingen gadeslaan, en onze groote waardeering voor de offervaardigheid, waarmee velen in het Moederland Bien arbeid steunen, mag ons niet
doen vergeten, hoe gering het uitzicht op belangrijk succes voor de Christelijke zending is in landen, waarop de adem van den Islam is neergestreken".
Is het dus een utopie te verwachten, dat van het Christendom het bevrijdend woord in dit probleem zal uitgaan? Die vraag beantwoord ik
ontkennend. Niet omdat ik het feit loochen van de onvruchtbaarheid tot
nu toe van menig zendingsveld in de Mohammedaansche wereld, maar omdat
ik geloof, dat God de kracht van Zijn Woord nog in Indie wil openbaren
en ook op Zijn tijd den wasdom zal geven aan het zaad, dat in gehoorzaamheid aan Hem wordt uitgestrooid. Maar bovendien, zoo slecht staat, ook
naar den mensch gesproken, de zaak van het Christendom tegen den Islam
er niet voor. Men leze John Mott's werk The Moslem world of to-day en
men zal getrof fen worden door de kansen, die onze tijd aan de prediking
van het Evangelie in de wereld van den Islam bindt en door de vruchten, die
alom worden geoogst.
Opdat het Christendom de veelszins fatale gevolgen kunne keeren, die
1) Dr. C. Snouck Hurgronje t. a. p., p. 84.
2) Zie o.a. rede van den heer Moelia in den Volksraad gehouden op 10 December 1927. Handelingen pag. 2532, 2534. „Ook de Inlandsche Christen voelt het
nationalisme aan
Voor hem is het probleem van het nationalisme niet anders
in de zedelijke waardeering der middelen om
dan voor ieder ander Indonesier
het doel te bereiken, loopen de meeningen uiteen; daarbij staat hij noodzakelijk op
Christelijk standpunt Ons streven is gericht naar de verwezenlijking van de
zich ver boven rassenbevoorrechting verhef fende gedachte aan een cultureel en
organisch gegroeiden band tusschen Nederland en Indie."
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voor een Aziatisch yolk voortkomen uit het contact met Westersche cultuur
zonder godsdienst, 1 ) is op zich zelf niet noodig, dat het yolk in zijn geheel
tot het Christendom bekeerd wordt. Evenals er in Nederland een deel van
ons yolk is, onder hetwelk de Christelijke godsdienst steeds voortgaat de
Christelijke cultuurgedachte te verbreiden, „zal voor een associatie van
Oost en West noodig zijn, dat ook een deel van het Javaansche yolk met
zijn geestesleven wortelt in dien Christelijken godsdienst, waaruit, zij het
in Javaansch gewaad, dezelfde rechtsbegrippen en zedelijke beginselen,
dezelfde algemeene cultuurgedachten zullen opkomen." 2 )
Godsdienst is een diepe behoefte van de menschelijke ziel. Nu kan door
verstandelijke redeneering, in het contact met de „moderne cultuur", ongetwijfeld ook bij een yolk zoo religieus van aanleg als het Indische, het
godsdienstig bewustzijn worden verzwakt, maar ik acht het ondenkbaar,
dat dit yolk zal gaan leven buiten religie, om te vervallen tot geestelijke en
zedelijke verwildering; en ik meen te mogen hopen, dat dit yolk, in breede
lagen de vruchten der Westersche cultuur aanvaardend, zich zal keeren
tot den godsdienst, waaruit die cultuur opbloeide en vruchtdragend wend,
zich zal keeren tot Hem, in welken alle schatten der wijsheid en der kennis
verborgen zijn, en die ook voor dit yolk de Weg en de Waarheid en het
Leven is.
„The issue for the Mohammeddan world is not Mohammed and Christ. Is
not Mohammed or Christ. It is Christ. It is Christ or decay and death. The
true Islam (d.i. onderwerping aan God) is surrender to Christ. Then life
and freedom". 3 ) Overgave aan den levenden Christus.
Ik vrees, dat wat ik schreef, velen niet voldoen zal.
Een paar jaren geleden, toen de tegenwoordige spanning zich reeds
aankondigde, zeide een goed geintentioneerd, Christelijk gezind man mij:
„kan de anti-revolutionaire partij niet een duidelijk en belijnd program geven,
waaruit tot in details haar houding tegenover het nationalisme blijkt?
Misschien zouden de intellectueelen zich op zulk een program kunnen
vereenigen." Toen ik hem antwoordde, dat van zulk een program — afgezien
van de onmogelijkheid om het gedetailleerd te doen zijn --- het uitgangspunt
zou zijn de kerstening van Indie, vond hij dat „wager". En ik vermoed,
dat velen zoo oordeelen.
Nu moet ik op de eerste plaats opmerken, dat het antirevolutionaire
koloniale program ook andere zaken bevat, en dat de partij in den loop
van deze vijftig jaren Been gering aandeel heeft gehad in de ontsluiting en
1) Men zie ten opzichte van de ervaring in Mesopotamie opgedaan met areligieuse
cultuur het zooeven genoemde door John. Mott uitgegeven werk (pg. 336): „The
result of that splendid experiment is that never have the Arabs of Mesopotamie
been so dominated by greed as to-day. Their hearts have never been devoured by
such acute unrest and discontent. Immorality and drunkenness have never been
so common."
2) Dr. H. A. v. Andel, Cultuur en Christendom onder de Javanen, pg. 23.
Voor den invloed door het Christendom op het Hindoeisme in Britsch-Indie geoefend
door inwerking op mannen als Rabindranath Tagore en Mahatma Gandhi — om
te zwijgen van Soendar Singh — zie Friedrich Heiler: Christlicher Glaube and
indisches Geistesleben, 1926.
3) Robert E. Speer in het reeds aangehaalde boek van John Mott, pg. 356.
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ontwikkeling van Indie. maar daarnaast moet ik uitspreken, dat het eenerzijds getuigt van schromelijke misvatting van de beteekenis van het Christendom, wanneer men vraagt naar een „Christelijk" program ten opzichte van
de onderdeelen van koloniaal staatsbestuur, en anderzijds ook van groote
onderschatting dier beteekenis voor het leven van maatschappij en staat,
als men een program, dat die beteekenis accentueert, „wager" meent te
kunnen noemen.
Wat dit laatste betreft, ik vermoed dat in het thetisch-historisch gedeelte
van dit gedenkboek aan deze tegenwerping recht zal worden gedaan. Van
onze Westersche cultuur geldt nog steeds, wat Bavinck 1 ) er van schreef
in 1908: „Keck en staat en maatschappij, godsdienst, zedelijkheid en recht,
huwelijk, huisgezin en school, gewoonten en wetten en de gansche cultuur
zijn in weerwil van allerlei vreemde elementen, die er van elders ingedrongen
zijn, op Christelijken grondslag gebouwd en doortrokken van den Christelijken geest". Het Christendom brengt de juiste beschouwing omtrent de
verhouding van overheid en yolk, van gemeenschap en enkeling, van gezag
en vrijheid, ook, ik wees er reeds op, van Moederland en Kolonie. Het leert
(op maatschappelijk gebied) den arbeid eeren, geeft aan het gezin een
vasten grondslag, verheft de positie der vrouw. 2 ) Het leert op staatkundig
gebied het noodzakelijk verband tusschen het economisch kunnen en de
politieke machtsoefening erkennen en doet het historisch gewordene als
grondslag voor voortgaande ontwikkeling aanvaarden. Een program, dat zulk
eene potentie op den voorgrond stelt, is ledig noch wager, en het heeft ook
voor Indie wel iets te zeggen.
Maar misvatting is het te meenen, dat uit de Heilige Schrift een gedetailleerd program van staatsbeleid zou kunnen worden afgeleid. Zij geeft voor
het natuurlijk leven grondslagen, richtsnoeren, beginselen geen uitwerking.
En voor zoover zij die op staatkundig en maatschappelijk gebied wel geeft,
geldt die uitwerking een bepaald yolk in een bepaalden tijd. Voorts is de
groote les, die door de geheele Heilige Schrift loopt, door het Oude Testament en door de Evangelien en door de Brieven, dat de oorzaak der maat
schappelijke en staatkundige moeilijkheden en teleurstellingen en ellenden niet
allereerst moet worden gezocht in wetten en instellingen, maar in het
verlaten van God en in afwijking van Zijn Woord. De oorzaak der ellende
is 's menschen hart: daarom komt op schier elke bladzijde der Heilige
Schrift het groote beginsel tot uiting, door Jezus ons aldus geleerd: „Zoekt
eerst het Koninkrijk Gods en zijne gerechtigheid en al deze dingen zullen
u toegeworpen worden".
Dit groote beginsel geldt voor Nederland en voor Indie beide. En terechz
heeft dan ook de anti-revolutionaire partij in haar beginselprogram uitge
sproken, dat de komst van dat Koninkrijk, ook op maatschappelijk en
staatkundig terrein, van overwegend belang is.
Nu zeker niet minder dan voor vijftig jaren. Het Pro Rege blijve daarom
in onze vaan. Niet opdat de Overheid de kerstening ter hand zou nemen

1) Dr. Bavinck t. a. p., pg. 24.
2) Dr. v. Andel t. a. p., pg. 25 e. v. Ook Alkema en Bezemer t. a. p.,
pg. 327 e. v.
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op Bit geestelijk terrein heeft zij zich te onthouden
maar opdat zij den
vrijen loop van het Evangelie zou waardeeren en bevorderen.
In de verhouding tusschen Indie en Nederland is in de laatste halve
eeuw veel veranderd; niet in dien zin dat binnen afzienbaren tijd de band
tusschen die twee deelen zou kunnen worden gemist: Indie heeft nog langen
tijd behoefte aan Nederlands leiding en medewerking; maar wel in dezen
zin, dat gearbeid is aan de grondslagen, waarop een nieuw staatkundig en
maatschappelijk gebouw voor Indie kan verrijzen. De anti-revolutionaire
partij heeft aan dien arbeid medegedaan krachtens haar beginsel, dat haar
leert, dat Indie tot grooter zelfstandigheid moet komen. Maar nu zal haar
streven er ook verder op moeten zijn gericht om te zorgen, dat, naar mate
die arbeid vordert en vrucht draagt, meer en meer een nieuwe saamhoorigheid zal ontstaan, vrucht van een „associatie van hoogere orde", omdat ze
wortelt in Hem, dien alle volken als hun Koning hebben te eeren; in Hem,
uit Wien en door Wien en tot Wien alle Bingen zijn. Wien zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid.
Daartoe worde de Anti-revolutionaire partij door God bekwaamd.

DE ANTIREVOLUTIONAIRE PARTIJ EN DE
INTERNATIONALE VERHOUDINGEN
DOOR Prof. Mr. A. ANEMIA.
Wanneer in de volgende bladzijden enkele gedachten worden ontwikkeld
over de beteekenis der antirevolutionaire beginselen voor de internationale
verhoudingen, dan spreekt het wel van zelf, dat niet bedoeld is, om daarmede een aan wetenschappelijke eischen voldoende verhandeling te geven.
Niet alleen sluit de beschikbare plaatsruimte dit reeds uit, maar ook zou
daardoor de strekking van dit opstel ten eenenmale worden miskend. Deze
reikt niet verder dan om aan te toonen op een voor ons meelevend antirevolutionaire publiek bevattelijke wijze, dat onze beginselen niet alleen
voor onze binnenlandsche staatkundige en rechtelijke verhoudingen, maar
ook voor de betrekkingen tusschen de staten onderling, een overwegende
beteekenis bezitten. Zich van die beteekenis rekerischap te geven is te meer
vereischt, nu door den ontwikkelingsgang der omstandigheden ons land
tegenover het internationale rechtsleven niet meer enkel als toeschouwer
staat, maar gedwongen is zelfstandig en actief de gemeenschappelijke zaken
der statengemeenschap mede te behartigen. De leidende mannen ook der
antirevolutionaire partij worden daarin steeds meer betrokken door het
lidmaatschap van ons land van den Volkenbond. Al hebben Groen en
Kuyper in hunnen tijd ook aan de internationale aangelegenheden ruimschoots
hun aandacht geschonken, de thans levende en de komende generatie van
antirevolutionairen staan te dezen opzichte in een meer positief verantwoordelijke positie. Het felt, dat ons program van beginselen met Been
woord rept van de beteekenis dier beginselen voor de internationale verhoudingen, spreekt in dezen wel zeer duidelijke taal, ware dit program, niet
in 1878, maar in onze dagen opgesteld, zulk zwijgen zoude even ondenkbaar
zijn, als het toenmaals natuurlijk was. De halve eeuw, die sinds verliep,
heeft op dit gebied een diep ingrijpende ommekeer meegebracht, en daarmee
ons voor een in vele opzichten nieuwe taak gesteld. Daarvoor is allereerst
noodig, dat wij ons rekenschap geven van de groote algemeene gezichts
punten en beginselen, die de hier aan de orde komende vraagstukken
beheerschen; daarna komt dan de taak, om door practische en concrete
uitwerking dier beginselen voor de vragen van den dag te toonen, dat op
dezen grondslag een deugdelijke oplossing der aanhangige vragen wordt
geboden. Zoo wordt de levenspractijk getoetst aan het beginsel en het
beginsel aan zijn vruchtbaarheid voor het leven.
1. Staat en Statengemeenschap.

Het eerste groote vraagstuk, waarop wij stuiten, is dat van de verhouding
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tusschen de verschillende state!), elk op zich zelf beschouwd, eenerzijds en
de staten-gemeenschap als georganiseerde, zelfstandige macht anderzijds.
Tot voor korten tijd was algemeen en ook than is nog overheerschend een
beschouwing van de rechterlijke organisatie der menschheid, die deze ziet
als bestaande uit in beginsel volkomen onafhankelijke en zelfstandige staten,
die rechtens geen gezag van welken aard ook boven zich erkennen en die.
al zijn zij dan feitelijk op allerlei vaak zeer ingrijpende manier van elkander
athankelijk, rechtens alleen kunnen worden gebonden en verplicht door hun
eigen wil. Ook wanneer men nog erkende wat in den loop der vorige
eeuw in steeds afnemende mate het geval was 4— , dat er zekere algemeene
bindende rechtsbeginselen ook voor de staten bestonden, dan nog achtte
men hen daaraan alleen gebonden voor zoover zij die zelf als juist erkenden,
dus alleen weer op eigen gezag. Wel erkende men daarnaast een statengemeenschap, een staten-„familie", zooals zij vaak genoemd wordt, maar dit
was dan een zeer bijzondere soort van familie, waarvan men lid kon worden
door erkenning van de zijde der andere staten als volwaardig lid; moest men
met een staat, aan wien men dit lidmaatschap niet wenschte te verleenen,
toch betrekkingen aanknoopen, dan had men daarvoor een bijzonder middel,
de zoogenaamde de-facto-erkenning. Dit lidmaatschap sloot in zich de
vrijwillige opvolging der regelen, die onderling in het beschaafde statenverkeer worden in acht genomen. Sommigen beschouwden deze regelen als
echte rechtsregels, al onderwierp men zich daaraan slechts krachtens eigen
wil; anderen namen ze juist om dit laatste bezwaar slechts als rechtsregelen
van minderwaardigen aard; velen ook beschouwden ze enkel als een soort
van „moreele" regelen, die in den waren zin des woords geen bindende
kracht hadden. Maar hoe dan ook opgevat, zelfstandige beteekenis kwam
aan deze staten-gemeenschap niet toe. Elk oogenblik kon men de aldus met
de andere staten gesloten rechtsbanden willekeurig en eenzijdig opheffen
door het recht van oorlogsverklaring, dat is, men kon, zonder opgave van
cenigen grond, tegenover een of meer staten verklaren, dat men aile rechte.
hike banden met hen als verbroken beschouwde en Wilde trachten door
machtsmiddelen hen te dwingen tot wat men van hen wenschte te verkrijgen. Deze opvatting baseerde zich dus eenzijdig op het recht der enkele
staten met volstrekte ontkenning van elken zelfstandigen grondslag der
staten-gemeenschap. Dit recht der staten noemde men dan hun souvereiniteit.
Deze opvatting, die pas omstreeks het midden der 18e ceuw wortel schoot
en sindsdien steeds scherper werd toegespitst, had haar oorsprong gebonden
in de tegenstelling tegen de omgekeerde opvatting, die daarvoor de heerschende was en die alien nadruk legde op de eenheid van rechtelijke
organisatie der menschheid, op de gedachte der gemeenschap. Toen in de
middeleeuwen allengs het christendom de heele beschaafde wereld had
doordrongen en men ging nadenken over den aard der rechtelijke organisatie.
kwam men tot de opvatting, dat heel de christenheid niet alleen als godsdienstig-kerkelijke, maar ook als rechtelijke organisatie een geheel vormde,
dat zijn uitdrukking vond in het Keizerschap over het Heilige WestRomeinsche rijk. Men steunde deze leer dogmatisch op het leerstuk van de
souvereiniteit Gods; het aardsche rijk was en moest zijn een afbeelding van
Gods eigen heerschappij over de wereld, een ongebroken eenheid; historisch
baseerde men zich op de continuiteit met het Romeinsche rijk. Al de samen.
Schrift en Historic
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stellende deelen van het rijk, de bijzondere staten, hadden derhalve slechts
een afgeleid recht, waren niet „souverein", hadden alleen meer of minder
ruime „autonomie". Wat buiten het Rijk lag, het gebied van Mohammedanen
en heidenen, werd naar de Romeinsche traditie beschouwd als te veroveren
en te bekeeren gebied, waartoe dan ook bij gelegenheid de noodige pogingen
werden beproefd. Dat de practijk veelal op de theorie niet klopte, deed
daarbij niet ter zake, de theorie bleef tot het einde der 13e eeuw de bijna
algemeen heerschende. Dan wordt zij meer en meer bestreden, maar behoudt
nog lang grooten invloed; in den tijd van Calvijn wordt zij nog tegen hem
aangevoerd om zijdelings de heerschappij van den Paus in de kerk te
verdedigen, en hij brandmerkt in zijn strijd daartegen de theorie van het
eene wereldrijk als „absurdissimum", een toppunt van dwaasheid. Door de
voortschrijdende onafhankelijkheid der staten en den strijd in den boezem
der Kerk, die ten slotte uitliep op de reformatie, tusschen zeggen wij
1300 en 1600 wordt zij dan ook langzamerhand losgelaten. De vrede van
Westfalen van 1648 bezegelde dit proces door aan Naar bestaan in den
ouden vorm voorgoed een einde te maken. Dit vredesverdrag toch erkende
uitdrukkelijk de souvereiniteit der enkele staten op kerkelijk en wereldlijk
gebied, zelfs van een aantal staten, die tot het Duitsche Keizerrijk bleveri behooren. Tevens werd een soort van onderling verbond gesloten om den
gesloten vrede en den nieuwen toestand met gezamenlijkc kracht tegen een
staat, die daarop inbreuk pleegde, te verdedigen. Zoo komt in de plaats
van de gedachte van het eene wereldrijk die der staten-gemeenschap,
waarin de enkele staten tegenover elkander op voet van gelijkheid verplicht
zijn tot opbouwende samenwerking en vredes-bewaring. Vooral bij de
schrijvers vindt men deze gedachte van een zelfstandige staten-gemeenschap
met warmte verdedigd en ontleent men met name daaraan het recht tot
interventie, tot bemoeienis, onder zekere voorwaarden, met de zaken van
een anderen staat. Maar deze gedachte wordt, al blijft zij tot op zekere
hoogte behouden, geheel overwoekerd door de feitelijke en daarmee gepaard
gaande theoretische ontwikkeling van het souvereiniteits-begrip; het interventie-recht schrompelt steeds meer ineen tot het door zijn tegendeel, het
beginsel der non-interventie. vervangen wordt en in de 19de eeuw de
zooeven omschreven opvattinq de algemeen heerschende wordt, waarbij
aan de zelfstandige rechtswaarde der staten-gemeenschap alle beteekenis
ontvalt. Als reactie daartegen komt in den jongsten tijd weder meer de
gedachte der eenheid naar den voorgrond.
Wat is nu tegenover dit vraagstuk de positie, die wij naar onze beginselen
hebben in te nemen?
Het is deze, dat zoowel de gedachte der zelfstandige staten-gemeenschap
als die der zelfstandigheid der enkele staten in Gods Woord en in de
historie is gegrond en bevestigd.
De Heiliqe Schrift vanqt aan met ons te leeren de schepping der menschheid uit eenen bloede. God schiep niet op verschillende plaatsen verschillende menschen, maar deed het menschelijk geslacht uit een paar door Hem
geschapen menschen organisch voortkomen. Heel de Heilige Schrift door
wordt deze gedachte vastgehouden. en al werkt zij deze gedachte vooral
nit voor het godsdienstiq leven en voor de heilsleer. zij heeft daarnaast
eveneens voor het rechtsleven hare noodwendige gevolgen. Niet alleen het
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hell in Christus, maar ook het recht Gods geldt voor heel de menschheid,
en waar de onmiddellijke kennis daarvan verloren ging, bleef, naar de
Apostel Paulus getuigt, door Gods algemeene genade bet bewustzijn van
een alien bindend onderscheid tusschen recht en onrecht, zij het dan ook
veelszins vervalscht, nog in het hart der volken achter om daarvan te
getuigen. Zoo hebben dus ook de christenen steeds de leer vastgehouden,
dat er algemeene rechtsbeginselen waren, door God gesteld, in Zijn Woord
toegelicht en bevestigd, in minder zuiveren vorm zich ook in het leven der
menschen vanzelf openbarend. die alle menschen en de menschheid als
geheel bonden en verbonden en deze maakten tot een algemeene rechtsgemeenschap, onafhankelijk van alle nader verschil en splitsing.
Maar als na den zondeval de menschheid allengs deze gedachte gaat
verkeeren in haar tegendeel en haar in Babel's torenbouw komt maken tot
een oorzaak van menschelijken hoogmoed, grijpt God in, splitst zelf de
menschheid door het scheppen van taalverschil in zelfstandige onderdeelen,
die door hun nieuwen aard een directe organisatorische eenheid der geheele
menschheid uitsluit. Zoo komt in het verdere verloop der historie voor de
oorspronkelijke eenheid het naast elkander staan der verschillende staten
tot stand, elk onder een, eigen Overheid. In het heilig geschiedverhaal hebben
al de toenmalige staten hun eigen taak, die ons steeds wordt voorgesteld
als door God in Zijn wereldplan vooruit verordend, en noodig voor de
volvoering daarvan. De Apostel Paulus leert ons voorts, dat de verschillende overheden van God zijn gesteld, om de doorwerking der zonde te
bedwingen en als zoodanig een recht hebben op gehoorzaamheid hunner
onderdanen. Wij zien hen onder elkaar verbintenissen aangaan en optreden
als zelfstandige machten.
Door een dubbele grondgedachte staat derhalve geoordeeld tweeerlei
streven, beide niet anders dan openbaringen van menschelijken hoogmoed.
De laatst besproken gedachte van door God gewilde zelfstandigheid gaat
in tegen de poging om de bestaande staten te doen opgaan in een wereldstaat. De eerst behandelde gedachte van door God gewilde eenheid stelt
zich tegen de leer, dat de enkele staat, onafhankelijk en onverbonden met
de andere staten, een zelfgenoegzaam en „eigengerechtig" geheel vormt.
In de geschiedenis vinden deze twee schriftuurlijke grondgedachten hare
bevestiging.
Herhaaldelijk zijn pogingen gedaan om, ondanks de Goddelijke ordinantie.
weer te komen tot een wereldrijk. Het is in de oudheid meer dan eens
beproefd en liep dan steeds uit op de heerschappij van het bruut geweld
met als noodwendig slot de vergoddelijking van den vorst van zulk een
rijk. Maar ook later, toen door het christendom dit laatste was uitgesloten,
bleek zulk pogen steeds dermate in strijd met den aard van de menschelijke
samenleving en met den vooruitgang der beschaving, door bedwinging van
het onrecht, dat het of machteloos bleef zooals in het middeleeuwsche
keizerrijk, of spoedig weer uiteenspatte, zooals in het rijk van Napoleon.
Ook het Britsche rijk vertoont een doorgaand proces van verzwakking van
bet gemeenschaps-element. Bij de nadere bestudeering van de zielkundige
wetten, die de menschelijke groepsvorming beheerschen is in den nieuweren
tijd dan ook gebleken, dat de liefde voor een groep als geheel bij de enkele
menschen afneemt en verslapt, wanneer deze groep te grout wordt; men
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verdraagt dan den onvermijdelijken druk van het gemeenschapsleven niet
meer. Een wereldstaat zou of een machtelooze schim zijn, of een on.
dragelijken druk uitoefenen, en daardoor uiteenspatten. Men kan dan ook
wel zeggen, dat deze gedachte alleen nog leeft bij enkele uiterste pacifisten;
werkelijken practischen invloed oefent zij niet uit, althans niet in den hier
bedoelden zin van een eenheidswereldstaat. Wel is er een modern streven
om van de wereld een soort van Bondsstaat te maken, al spreekt men het
meestal in dezen positieven vorm niet uit, maar zoekt men het meer negatief
in een stelselmatig afbreken van de souvereiniteit der enkele staten. Vooral
in de laatste jaren is een zeer omvangrijke litteratuur ontstaan, die zich
keert tegen deze souvereiniteit en haar op verschillende wijze poogt „uit
te hollen", zooals men het dan noemt. Men wil dan aan de enkele staten
niet meer recht toestaan dan ,.het volkenrecht" of „de volkenrechtsorde"
hun toekent en loochent daarbij alle eigen recht der staten, dat voor deze
„volkenrechtsorde" in beginsel onaantastbaar zou zijn. Al is nu dit streven
in zooverre sympathiek, dat het ingaat tegen de hierboven omschreven
valsche souvereiniteits-leer, voor de enkele staten leidt het niettemin tot
het gevaar om te vervallen in het tegenovergestelde uiterste, en te komen
tot een even valsche „souvereiniteit" van de staten-gemeenschap. Het is
thans in het internationale Leven hetzelfde proces, dat we de vorige eeuw
in het inwendige staatsrecht hebben doorgemaakt, waar men ook eerst
uitging van de souvereiniteit van het individu, om, toen men daarmee
vastliep, te vervallen in de almachtige souvereiniteit van den staat, het
„etatisme". Maar we hebben daaruit te veel leering getrokken, om nu in
het internationale Leven dezelfde fout nog eens te maken. Want het klinkt
heel fraai, om den enkelen staat in beginsel elk eigen recht te ontzeggen, en
alle recht toe te kennen aan het „volkenrecht", maar in de practijk kan dit niet
anders dan uitloopen op een ondragelijke tirannie der groote mogendheden,
die zich dan spoedig zouden opwerpen tot „orgaan" van deze volkenrechtsorde. Het Weener congres, de Heilige Alliantie, de Conseil Supreme na
den wereldoorlog geven de practische toelichting tot dit streven; thans zou
dit Leiden tot zoo iets als een oppermachtigen Raad van den Volkenbond,
die aan elken staat precies zooveel recht zou toebedeelen als hem beliefde.
Een in modernen vorm herleven van de gedachte van den wereldstaat, die
en principieel en historisch-practisch geoordeeld staat.
De staten-gemeenschap heeft haar eigen recht, maar dat gaat alleen over
de uit den aard der zaak aan de verschillende staten gemeenschappelijke
taken; daarnaast hebben en behouden de enkele staten hun eigen recht, hun
souvereiniteit in eigen kring. Tegen het nieuw opkomend streven moet door
ons uit beginsel verzet geboden.
Maar even sterk moet dit verzet gaan tegen de nog vrij algemeen aangehangen leer van de volstrekte souvereiniteit der enkele staten, die elk
zelfstandig staten-gemeenschapsrecht in beginsel ontkent. Het juiste element
daarvan is, dat elke staat in het groot geheel een eigen taak, functie en
roeping heeft, en dat de rijkdom van begaafdheid, die God in het menschelijk
geslacht heeft neergelegd, eerst tot zijn voile openbaring komt door de
zelfstandige ontwikkeling der enkele staten. Wat het wezen van den staat
uitmaakt is eenvoudig een mysterie, dat spot met elke verstandelijke ontleding. Vruchteloos heeft men beproefd het te vinden in eenheid van ras,
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van taal, van godsdienst, van aardrijkskundige ligging, van „nationaliteit".
Altijd zijn er weer voorbeelden aan te voeren, die de redeneering omver
werpen. Men heeft het toen maar gezocht in een krachtig „staatsgevoel"
els zelfstandige factor. Maar dat heldert niet veel op. Wij staan bier voor
feiten, die wij niet kunnen verklaren, maar die wij, als onder Gods voorzienig bestel ontstaan, hebben te eerbiedigen en waarmee wij uitermate
voorzichtig hebben om te gaan wegens onze onbekendhcid met de wetten
van ontstaan, wijziging en te niet gaan, die hieraan ten grondslag liggen.
Zooveel staat vast, dat de staten naar de ordinantien van natuur en
Schriftuur, en naar het getuigenis der historie, een eigen recht hebben. Maar
dat wil niet zeggen, dat zij rechtsvolkomenheid hebben. Integendeel, zelfgenoegzame staten zijn, zoo al ooit, dan toch in elk geval slechts op een
zeer lagers trap van ontwikkeling inogelijk en de roeping der staten is van
Gods-wege, om de door Hem gewilde ontplooiing der menschheid mogelijk
te maken. Willen zij die roeping niet volstrekt verwaarloozen, dan kunnen
zij zich niet onthouden van onderlinge aanraking en onderling verkeer, van
onderlinge samenwerking ook. Anders gezegd, er zijn een aantal menschelijke
belangen, die door den enkelen staat niet voldoende kunnen worden
behartigd, en die door hunne eigen geaardheid daarom gemeenschappelijke
zaken zijn; en hoe meer door de verbeterde techniek het onderling verkeer
toeneemt, des te grooter wordt het aantal dezer zaken. Ten deele kunnen
de gemeenschappelijke belangen zeer wel buiten de staten omgaan en door
internationale vereenigingen en conferenties van allerlei aard worden behartigd. Maar eveneens voor een groot deel moeten zij geregeld worden
door gemeenschappelijke actie der staten. Spoorwegen, internationale
rivieren, post- en telegraafverkeer en zooveel meer kan alleen internationaal
geregeld worden door de staten. Maar ook voor zaken, waaraan men
vroeger niet dacht en die wel zeer speciaal eigen zaken van elken staat
schenen, is samenwerking onmisbaar. Als voorbeeld kan dienen de regeling
der nationaliteit der burgers. Regeling uitsluitend door de enkele staten
heeft, blijkens de ervaring, ten gevolge, dat sommige personen een dubbele
nationaliteit verkrijgen; andere in 't geheel geene. Bij de ontwikkeling van
al deze gemeenschapsbetrekkingen is zoo reeds in beginsel gebleken, hoe
schoorvoetend men dat ook wil erkennen, dat er behoefte is aan organen,
die met bindende kracht rechtsverhoudingen kunnen vaststellen, ook afgezien
van den wil der enkele staten, voor welke zij moeten werken. Het uitgangspunt, dat een staat noeit anders kan zijn gebonden dan krachtens eigen wil,
blijkt steeds duidelijker in zijn volstrekten vorm onhoudbaar. Naast de sfeer
zijner souvereiniteit in eigen kring is er een gemeenschappelijke sfeer,
waarin hij gebonden is, ook buiten zijn wil om, door algemeene rechtsbeginselen en door gewoonterecht. Voortschrijdende ontwikkeling zal allicht
op den duur noodig maken, dat ook voor gemeenschappelijke zakin
bijzondere rechtsbepalingen kunnen worden gemaakt, zonder dat alle staten
daarvoor hun toestemming hebben te geven.
Vatten wij nu het bovenstaande saam, dan kan worden gesteld, dat naar
onze beginselen moet worden gehandhaafd naast elkander een souvereiniteit
der staten voor hun eigen zaken en een eigen recht der staten-gemeenschap
voor de gemeenschappelijke zaken. Waar de grens tusschen die beide loopt,
zal natuurlijk mede afhangen van feitelijke omstandigheden in verschillende
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tijden. Maar het bestaan der beide kringen van rechtsbevoegdheid zelfstandig naast elkander is blijvend gegeven door den aard en de roeping,
die aan elk dier beide principieel toekomt. Zoo min in den staat het recht
der burgers is af te leiden uit dat van den staat, noch het recht van den
staat uit dat der burgers, zoo min kan ook het recht der staten-gemeenschap
worden afgeleid uit dat der staten of omgekeerd. Niet tegen een dier beide
eenzijdigheden maar tegen beide saam moet ons verzet gaan. Op saamwerking, zooveel noodig door zelfstandige organen, van zelfstandige staten
moet worden aangestuurd. Rijst voor een bepaald geval twijfel over de
grens tusschen hetgeen tot de staten-gemeenschap en tot de afzonderlijke
staten behoort, dan moeten de staten zelfstandig bevoegd blijven.

2. Aard en Karakter van het Volkenrecht.
Daarmede hangt nu ten nauwste saam het tweede groote vraagstuk, dat
van aard en karakter van het Volkenrecht.
Om hier de zaken te zien in het rechte Licht, moet men beginnen met
aanstonds voorop te stellen een scherpe onderscheiding tusschen de rechtsbeginselen, die voortvloeien uit een bepaalde levensbeschouwing eenerzijds
en de rechtsbeginselen, die ten grondslag liggen aan het bestaande positieve
recht anderzijds. Wij als Calvinisten in den zin, waarin wij dit in de antirevolutionaire partij opvatten, dat is dus niet in kerkelijken, maar in
politieken en staatsrechtelijken zin, zooals dit door Dr. Kuyper in zijn
Stone-lezingen zoo helder en afdoende is ontwikkeld, hebben een eigen
beschouwing over de rechtsbeginselen, die naar onze overtuiging behooren
te Belden in het inwendiq recht van elken staat en ook in het uitwendig
recht tusschen de staten onderling. Wij ontleenen deze aan de ordinantien
Gods, in natuur en Schriftuur geopenbaard, zooals deze zich onder Zijn
voorzieniq bestel in de historie der volkeren hebben ontwikkeld onder
velerlei strijd met andere beginselen, die daarmee in botsing kwamen. Als
zoodanig en in hun geheel bezitten deze beginselen geen feitelijke rechtskracht en door anderen, die onze levensbeschouwing niet deelen, wordt
hunne juistheid geheel of ten deele geloochend; in hoeverre zulks geschiedt
hangt af van de vraag, of de levensbeschouwing dier anderen, waaruit
hiinne rechtsbeginselen voortvloeien, dicht staat bij de onze, daarvan verder
verwijderd is of er zelfs rechtdraads tegenin gaat. Soms komt het ook voor,
dat men, hoewel van zeer verschillende levensbeschouwing uitgaande, toch
tot gelijke of althans aanverwante conclusies komt voor het rechtelijk
terrein; dan is op zulk een punt samenwerking mogelijk, al moet men daarbij
steeds zeer voorzichtig zijn, omdat het oude spreekwoord, dat, als twee
hetzelfde willen of doen, dit daarom in wezen nog niet hetzelfde is, een
welbeproefde waarheid bevat. Maar, al of niet of meer of minder met
anderen overeenstemmende, wij hebben onze eigen beginselen voor het
recht, gegrond op onze eigen levensbeschouwing, en deze beginselen bezitten
geen feitelijke rechtskracht, maar wij moeten trachten daaraan, zooveel
maar mogelijk is, rechtskracht te verschaffen door ze in te dragen en te
doen opnemen door onzen invloed in het geldende recht.
Dat positieve, geldende recht heeft zijn eigen beginselen. Deze positiefrechtelijke beginselen zijn in den repel van zeer gemengden aard, doordien.
allerlei historische invloeden in den loop der tijden daarop hebben ingewerkt.
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Vooreerst hebben daarop ingewerkt allerlei beginselen, die regelrecht samenhangen met den aard der zaak. Zoo is het huwelijk bij alle volkeren een
verbintenis van man en vrouw van volwassen leeftijd, en komt pas bij de
nadere regeling van monogamie of polygamie, van te nauwe bloedverwantschap, van de verhouding van man en vrouw onderling, van de macht over
de kinderen, van de echtscheiding en zoo al meer de levensbeschouwing
aan het woord. Zelfs bij zulk een fundamenteele ordinantie der natuur
hebben zich echter in den loop der tijden verschijnselen van ontaarding
voorgedaan in de befaamde kinderhuwelijken, die ook in ons Indie maar
al te veel voorkomen, en in tijden van diep zedenverval hebben zelfs
Romeinsche Keizers een vormelijk huwelijk gesloten met een mannelijken
slaaf. Toch betwijfelt niemand, dat zulke verbintenissen in strijd zijn met
de menschelijke natuur; zij worden overal door gezonde natuurlijke opvattingen als misbruiken gebrandmerkt en teruggedrongen en uit het recht
verwijderd, ook waar zij nog voortbestaan als feitelijke misstanden. Het
zelfde geldt van verschijnselen als kannibalisme, weduwenverbranding,
koppen-snellen en zooveel meer. Gods algemeene genade heeft, naar het
woord van den Apostel, in de eigen natuur des menschen genoegzame sporen
van hooger besef overgelaten, om ook buiten Zijn bijzondere openbaring
om, op den duur zulke misbruiken uit het positieve recht te verwijderen en
de volkeren, die de leidende rol hebben in het leven der menschheid, te
brengen tot aanvaarding van algemeene beginselen van positief recht, die
zij dan op hunne beurt bij minder ontwikkelde volkeren doen doordringen
en tot gelding 6rengen.
Naast deze algemeen-menschelijke beginselen hebben nu echter op het
positieve recht, zooals dit thans geldt, allerlei levensbeschouwingen ingewerkt,
die tot op den huidigen dag daarin hun sporen hebben achtergelaten.
Oostersche en Grieksche invloeden zijn voor het Romeinsche recht niet
zonder beteekenis geweest, en het Romeinsche recht heeft zeer diep
ingrijpende beginselen in het recht van alle thans invloedrijke volkeren
nagelaten. En dat geldt niet alleen van het binnenlandsch recht, maar ook
het Volkenrecht is, zooals onlangs in een keurige studie van Engelsche hand
overtuigend werd aangetoond, tot in zijn diepste wortelen doortrokken van
privaatrechtelijke beginselen, die grootendeels van Romeinschen oorsprong
zijn. Onder deze beginselen zijn er zeker ook van algemeen-menschelijken
aard, maar daarnaast vele, die hun stempel ontvingen van de heidensche
levensbeschouwing, zooals die in den bloeitijd van het Romeinsche recht
in Rome bij de toonaangevende juristen algemeen gold. Ook Germaansche
levensopvattingen hebben mede den inhoud van het moderne positieve recht
beinvloed. Maar vooral het christendom heeft op een goed deel van ons
positief recht zijn stempel gezet, en in meer of minder zuiveren vorm staat
met name ons personen- en familierecht, ons strafrecht, ons staatsrecht en
ook het Volkenrecht goeddeels op Christelijke grondslagen. Kortom, de
beginselen, waarop het tegenwoordige positieve recht rust, zijn een vaak
zeer moeilijk te ontwarren mengsel van elementen van zeer verschillenden
oorsprong, die tot een practisch recht hebben geleid, dat voor een goed deel
met onze beginselen min of meer overeenstemt. maar voor een ander deel
daarmee in onverzoenlijken strijd is. Dit bepaalt onze taak tegenover het
recht in 't algemeen en zoo ook tegenover het geldende positieve Volken-
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recht. Versterking van de christelijke elementen daarin, bestrijding der
onchristelijke bestanddeelen en vervanging van deze laatste door betere is
onze taak. In 1925 zijn aan de Haagsche Academie voor internationaal
recht twee reeksen van lezingen gehouden, de eene door een RoomschKatholiek, de andere door een Protestantsch-Christelijk geleerde, waarin
uitvoerig de groote invloed is aangetoond, door het christendom van beide
richtingen op het Volkenrecht uitgeoefend. Het is die actie, die met kracht
in den thans vernieuwden strijd om het Volkenrecht moet worden voort
gezet en vernieuwd. Het Calvinisme, dat in de Angelsaksische landen, in
Z. Afrika, in ons land en ten deele ook in Zwitserland en Hongarije nog
een levende macht is, kan hier rijken arbeid leveren. Zulks met te meet
hoop op welslagen, omdat het hier meermalen beginselen geldt, die aan de
verschillende christelijke richtingen gemeen zijn.
Hoe gebrekkig, en in vele opzichten met onze beginselen in strijd nu het
positieve Volkenrecht ook mope zijn, als geldende rechtsorde staat het boven
de staten, onafhankelijk van hun eigen wil, omdat het door God als zoodanig
is gesteld en van Zijnentwege gehoorzaamheid daaraan wordt gevergd. Het
volkenrecht is, als alle geldend recht, een goddelijke instelling; wij mogen
en moeten trachten het te verbeteren naar onze beginselen, maar wij moeten
beginnen met ons daaraan te onderwerpen, natuurlijk voor zoover het „Gode
meer gehoorzamen dan de menschen - ons dat niet onmogelijk zou waken.
Maar dit laatste kan hier als van zeer uitzonderlijken aard verder buiten
beschouwing blijven. Deze gewichtige grondtrek in den aard van het Volkenrecht als door God gewilde rechtsorde boven de staten vraagt thans onze
aandacht.
De richting, die te dezer zake onzerzijds rustelooze bestrijding behoeft,
is die van het dusgenaamde positivisme. Men heeft eeuwenlang
met
allerlei schakeeringen en onder verschillende benamingen
drie bronnen
van positief recht aangenomen. In de eerste plaats algemeene rechtsbeginselen, die van den wil van de overheid onafhankelijk waren en als zoodanig
algemeen bindende kracht hadden. Daarnaast gold dan in de tweede plaats
het gewoonterecht, dat zich onopzettelijk vormde. En in de derde plaats had
de overheid het recht rechtsbepalingen, die opzettelijk met een bepaald doe'
gemaakt werden, daaraan toe te voegen. Deze leer leverde op bijzondere
punten moeilijkheden en strijdpunten op, maar was wat de hoofdzaak betreft,
vrijwel onbetwist, en zelfs toen men later in verschillende landen algemeene
wetboeken maakte, leerden de samenstellers dier wetboeken nog meestal.
dat daarnaast de algemeene rechtsbeginselen bleven Belden. Maar sedert
de 18de en vooral in de 19de eeuw won steeds meer aanhang een andere
leer, die van algemeen bindende rechtsbeginselen niet wilde weten. Men
kwam daartoe vooral door de heerschappij der volkssouvereiniteit, later
in Duitschland vervangen door de staatssouvereiniteit, soms ook formeel
verzacht door de leer van de souvereiniteit van de wet, van den wetgever
die hierop neerkwam, dat recht alleen was wat de wil
of van het recht
van het yolk als zoodanig vaststelde; taak van de
— of het „bewustzijn"
overheid was dan als -uitvoerende macht" dien wil uit te voeren en taak
van den rechter om door toepassing der wet op geschillen te waken tegen
willekeur. Men kreeg zoo twee rechtsbronnen; eerst de wet als opzettelijke
wilsverklaring en daarnaast de gewoonte, geldend krachtens stilzwijgende
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wilsverklaring van het yolk, den wetgever, den staat of hoe men het dan
maar noemde. Op het volkenrecht toegepast hield deze leer dan op dezelfde
wijze in, dat er boven de staten geen recht bestond dat hen bond, maar
dat zij alleen konden worden gebonden of krachtens hun eigen uitdrukkelijke
wilsverklaring, of krachtens door hen zelf erkende gewoonten. Tegen deze
leer heeft zich echter langzamerhand een krachtige reactie geopenbaard,
omdat zij ten eenen male onvoldoende is om de verschijnselen van het
rechtsleven te verklaren. Sedert het begin dezer eeuw is in bijna alle landen
een sterke beweging ontstaan onder de leuze: terug naar het natuurrecht.
Nu geeft deze leuze zeer Licht aanleiding tot ernstige misvatting wegens de
groote onduidelijkheid en dubbelzinnigheid van het woord natuurrecht. Maar
in zooverre heeft zij winst gebracht, dat zij weer wees op de noodzakelijkheid om terug te keeren tot de leer, dat boven de overheid in het nationale
recht en boven de staten in het Volkenrecht onafhankelijk van hun wil
algemeene rechtsbeginselen bestaan, die hen binden, al zijn dat geen beginselen van natuurrecht in den zin van ideeel recht, maar gewone regelen
van positief geldend recht. Toen op de Vredesconferentie van 1907 in Den
Haag een Prijzenhof werd ontworpen en daarvoor een Statuut werd gemaakt,
werd daarin dan ook bepaald, dat dit Hof niet alleen bij zijn rechtspraak
zou aanwenden de regelen van het tractatenrecht en het volkenrechtelijk
gewoonterecht, maar tevens, dat bij zwijgen van deze beide het Hof zou
recht doen op grond der algemeene rechtsbeginselen. Door den tegenstand
van het Engelsche Hoogerhuis is het Prijzenhof nooit tot stand gekomen,
maar als teeken van de toenmalige rechtsovertuiging blijft deze bepaling
van groote beteekenis, De op deze materie betrekking hebbende bepaling
van het Permanente Hof van Internationale Justitie is veel zwakker gesteld
op grond van positivistische opvattingen; zij erkent als rechtsregel alleen
de algemeene rechtsbeginselen „die door de beschaafde naties erkend zijn",
een halfslachtig standpunt, dat tot heel wat gewrijf en geschrijf aanleiding
heeft gegeven, en waarvan een geleerd landgenoot niet ten onrechte verklaarde, dat men alleen over dit eene punt wel een heel boek kon schrijven.
Maar hoe dit zij, onzerzijds is met alle kracht te verdedigen, dat het volkenrecht niet is gebaseerd op den wil der staten, op de „zelfbegrenzing" hunner
bevoegdheid, maar dat er een rechtsorde bestaat boven hen, onafhankelijk
van hun wil, door God aldus ingesteld.
Door God ingesteld
daarmee komen we aan het laatste punt in zake
card en karakter van het Volkenrecht, zijn geldingsgrond. Want nergens
zoozeer als in het Volkenrecht blijkt, hoe men de rechtsorde principled
volmaakt ondermijnt, wanneer men de souvereiniteit Gods loochent. In
het nationale recht kan men nog met een zekeren schijn van mogelijkheid
een andere geldingsbron voor het recht zoeken, omdat daar nog althans
een zeker concreet gezagscentrum valt te constateeren. Hetzij men als
zoodanig neemt den vorst, den staat, het yolk, de wet of den wetgever, dit
alles is althans iets grijpbaars en voorstelbaars, al is het ook bier natuurlijk
niet meer dan valsche schijn, en komt wat men in werkelijkheid doet, altijd
weer neer op de vruchtelooze poging, om het recht uit de macht of te
leiden, 't geen alleen mogelijk is bij belijden van den grondslag van alle
recht en macht als gelegen in God zelf, omdat alleen bij Hem recht en macht
in wezcn ken zijn, en elkander volkomen dekken. Maar wat in het nationale
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recht dan schijnbaar nog zekere kracht van betoog heeft, vervalt geheel in
het Volkenrecht, omdat er boven de macht der enkele staten op aarde
Been hooger macht meer is. Meestal zoekt men dan ook den geldingsgrond
van het volkenrecht maar kortweg in den machtswil der staten zelf. Maar
men stuit dan op zulke enorme moeilijkheden, dat er steeds meer stemmen
opgaan, om den grond te zoeken in de „Volkenrechtsorde" of een „wereldbewustzijn" of een veronderstelde „grondnorm", waaruit alle recht is of te
leiden, of andere dergelijke constructies, bij gebreke van een van eigen
zelfstandige macht voorziene staten-gemeenschap, die over de leden desfloods tegen hun wil gezag kan uitoefenen. Maar ook deze pogingen zijn
tot mislukking vooraf gedoemd. De volkenrechtsorde is alleen te verklaren,
wanneer men haar grondvest in de ordinantie van den levenden God. Het
mag een geluk worden genoemd, dat nog heel de belijdende christenheid,
zoowel van Roomsch-katholieken als van Protestantschen huize, en de
geheele Mohammedaansche wereld in een persoonlijken God als bron van
alle recht gelooft, en het onberedeneerd rechtsbesef bij de groote meerderheid der menschen aldus heel wat vaster verankerd ligt dan de theorieen
van tal van ongeloovige volkenrecht-geleerden.
3.

Het Vredes vraagstuk.
-

'Tans moge een kort woord worden gewijd aan het hoofdvraagstuk, dat
in onzen tijd vOOr alle andere problemen het internationale leven beheerscht,
het vredesvraagstuk. Veel behoeft hieromtrent niet te worden gezegd, want
dit punt is in de laatste jaren herhaaldelijk in de pers en op vergaderingen
uitvoerig behandeld.
Door de christelijke schrijvers is, op grond van wat Gods Woord ons in
dezen leert, steeds voorop gesteld, dat de oorlog een onvermijdelijk gevolg
der zonde is, en alleen in zondigen toestand denkbaar. Gegeven eenmaal
deze toestand, is echter de oorlog niet volstrekt verwerpelijk, zooals door
sommige secten werd geleerd, maar heeft men te onderscheiden tusschen
den rechtvaardigen en den onrechtvaardigen oorlog. Rechtvaardig is een
oorlog alleen, als hij strekt of tot rechtmatig zelfverweer of tot noodzakelijke
rechtsverwerkelijking, dat is dus of tot noodweer of tot rechtsexecutie.
Elke andere oorlog daarentegen is volstrekt te veroordeelen en verwerpelijk;
bovendien is de rechtmatige oorlog te beperken tot het strikt noodzakelijke
en te voeren op zoo gematigde en menschelijke wijze, als de aard der zaak
gedoogt. Deze onderscheiding is echter al meer op den a:htergrond geraakt
in het volkenrecht, en allengs kwam men er toe haar geheel te verwerpen
en aan te nemen een onbeperkt recht van oorlogsverklaring. Men nam nog
wel aan zekere rechtelijke beperkingen tijdens den oorlog. maar de vraag,
Of oorlog voeren geoorloofd was, werd buiten het recht gesteld. Men is
echter na den wereldoorlog daarop teruggekomen en in het statuut van
den Vclkenbond heeft men een regeling getroffen, waardoor een vreedzame
behandeling van de geschillen, die aanleiding tot oorlc g voeren zouden
kunnen geven, moet plaats vinden, terwijl voorts na de geschilbehandeling
in sommige gevallen de oorlog verboden is en in de andere gevallen pas na
verloop van drie maanden geoorloofd. In 1924 heeft men getracht, deze
regeling te verbeteren in dezer voege, dat alle geschillen van internationalen
aard bindend zouden worden beslist, dat oorlog verboden zou zijn in alle
.
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gevallen behalve noodweer, en dat men met gezamenlijke krachten zich zou
wenden tegen den Staat, die zich aan deze regeling niet hield. Deze regeling,
belichaamd in het zoogenaamde Protocol van Geneve, is toen op de vergadering van den Volkenbond met algemeene stemmen aangenomen. Al
hebben echter de staten haar niet aanvaard en heeft zij geen rechtskracht
gekregen, als blijk van den totalen ommekeer in de algemeene overtuiging
in zake het oorlogsrecht blijft zij van groote beteekenis. Deze strooming
beteekent in wezen een neiging tot terugkeer tot de opvattingen, steeds van
christelijke zijde verdedigd en verdient onzerzijds oprechten steun. Al is het
ik gaf in de Eerste Kamer op 24 Maart
niet alles goud wat hier blonk
1925 van een en ander een uitvoerige bespreking
de ontwikkeling gaat
in de goede richting. Onzerzijds kan men de hoofdlijnen, naar mij voorkomt,
in vier overwegingen ongeveer aldus saamvatten:
1 e. Elke oorlog, met uitzondering van den oorlog tot onmiddellijk-noodzakelijk zelfverweer of tot rechtelijke executie, is een onrechtmatige daad
tegen de internationale rechtsorde.
2e. Gezamenlijk verweer tegen een onrechtmatigen oorlog is in beginsel
voor de staten rechtsplicht.
3e. Alle geschillen tusschen staten moeten op daarvoor doelmatige wijze
door rechtspraak of bemiddeling tot een oplossing gebracht worden.
4e. Beperking van bewapening, voor zoover internationale rechtsexecutie,
noodzakelijk zelfverweer en nationale handhaving der rechtsorde gedoogen,
is vereischt.
Natuurlijk is de verwezenlijking van zulk een regeling een zaak van
langdurigen en moeizamen arbeid en is eenzijdige nationale ontwapening
geen, stap vooruit op dezen weg, maar een schuldige verwaarloozing van
onze nationale en internationale verplichtingen. Ook moet men zich niet
verbeelden, dat men alle oorlogen in de toekomst zal vermijden. Dit alles
is valsch pacifisme, dat niet rekent met de zondige werkelijkheid. Zooals
revolutie en burgeroorlog ondanks alle nationale rechtsorde telkens weer
terugkeeren, zal ook de oorlog terugkeeren. Maar dit fejt ontheft niet van
den duren plicht, om daartegen alle maatregelen te nemen, die binnen
menschelijk bereik liggen. Zooals ons in het nationale leven de overheid met
haar rechtsorde gegeven is ter bestrijding der doorwerking van zonde en
ongerechtigheid, zoo behooren wij ook in het internationale leven mede te
werken tot den opbouw van een behoorlijke rechtsbedeeling en tot wering
van alle onrecht en machtsmisbruik. Als een poging daartoe verdient dan
ook de installing en verbetering van den Volkenbond onzen hartelijken
steun. De voormannen onzer partij hebben juist in den laatsten tijd te zijnen
behoeve moeilijken arbeid op verdienstelijke wijze verricht en daarmee voor
onze partij en onze beginselen eere ingelegd.
4. Nationalisme en Internationalisme.
Voor bereiking van de doorwerking onzer beginselen is voor alles vereischt, dat bij de volkeren een gezond staatsbesef worde aangekweekt.
Naar tweeerlei zijde wordt hier afgeweken.
Eenerzijds is er een ernstige onderschatting van het staatsbesef. Men vindt
deze bij de socialisten, men vindt haar in sommige hoogere cultuurkringen
en bij de ultra-pacifisten. Vooral bij een deel der kleinere volken
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minst bij alle --- komt deze geestesrichting veel voor, daar voor een klein
yolk overprikkeling van het nationaal besef veel minder verleidelijk is dan
voor een groot en machtig yolk. De oorsprong van deze onderschatting van
het staatsbesef schuilt zielkundig in verschillende oorzaken. Bij de socialisten
hangt zij saam met hun leer van den klassenstrijd en de gewenschte inter
nationale eenheid in dien strijd van de proletariers der verschillende landen.
Bij anderen zit het vooral in een valsch ideaal van algemeen-menschelijke
cultuur met verwaarloozing der eigen nationale karaktertrekken ook en
juist op cultureel qebied, die voor ware cultuur een wezenlijk vereischte
zijn, daar deze anders haar diepte verliest en vervlakt tot een uitwendig
vernis. Bij weer anderen is het een zoetelijk algemeen humaniteits-sentiment,
dat gespeend is aan alien werkelijkheidszin. Soms vloeit het ook voort uit
een trek in den algemeenen tijdgeest, die tot een zeker aan de romantiek
verwant individualistisch mysticisme doet neigen en zich in het nationale
leven openbaart in tegenzin tegen kerkelijke, politieke en sociale organisatie
en in synthese-beweging; een miskenning van wat Dr. Kuyper eens noemde
het beginsel der pluriformiteit als algemeen levensverschijnsel. Maar uit
hoe verschillenden wortel ook opkomend, steeds leidt deze geestesrichting
tot een onderschatting van het nationale leven met zijn eigen aard en
karakter. zooals bet onder Gods voorzienig bestel in de historie is opgegroeid. Zoo vormt zich een valsch internationalisme, waarvan geen ware en
gezonde kracht tot internationale saambinding uitgaat, omdat liefde voor
het algemeen en wijder verband steeds moet gaan langs den weg van liefde
en toewijding voor het enger verband. Het eerste vereischte voor toewijding
aan de volken-gemeenschap is liefde voor het eigen yolk.
De andere fout is de overschatting van het staatsbesef, het valsche
nationalisme. Prof. Fabius heeft in zijn grondige rede van 1907 over het
Volkenrecht dit verschijnsel ten voeten uit geteekend en op den nauwen
samenhanq met het revolutie-beginsel gewezen. Oorsprong is bier een
heidensch-humanistische staatsbeschouwing, verheerlijking van den staat
als hoogsten openbaringsvorm van het groote en machtige in den mensch,
en van nationaal groeps - egoisme, de staat wordt de centrale machtsapotheose
van het eigen 1k. Dan is er voor dien staat geen ruimte voor de erkenning
van en de vreedzame samenwerking met andere gelijkgerechtigde staten;
de „siegreicher Krieg", de onderwerping der andere volken door geweld
wordt dan het hoogste staatsdoel, het zuiver imperialisme, dat de dood is
voor alle gezonde volkengemeenschap. Het is deze geestesrichting, die in
den boezem der groote volkeren en der kleine, die in hun kielzog winst
denken to behalen, nog steeds veel onheil sticht.
Tegen deze beide, het valsche internationalisme en het valsche nationalisme, moet ons verweer gaan. Dezelfde beginselen, die Calvijn tegenover
het absolutisme en het libertijnsch individualisme van zijn tijd ten grondslag
legde aan zijn kerkformatie, en die vandaar. onder aanpassing aan het
verschil van aard en wezen, ook overgingen op staatkundig gebied, moeten
ook de internationale verhoudingen beheerschen. Krachtige, zelfstandige
staten, niet als albeheerschende ontplooring van menschelijke machtsheerlijk ,
heid,martnbpkearchtnsuopgmderzn
wil. Daarnaast een krachtig, zelfstandig gemeenschapsleven der volkeren,
niet tot overwoekerinq als super-staat van het gezonde nationale leven,
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maar op zijn beurt beperkt tot de naar hun wezen gezamenlijke, „interdependente" aangelegenheden. Bij twijfel over den aard eener aangelegenheid zwikke de evenaar door naar de zijde der zelfstandige staters.
Op deze basis moeten de verschillende leerstukken van het Volkenrecht
van den grond uit worden herzien in denzelfden geest. als hierboven voor
het recht N an oorlogsverklaring nader werd aangetoond; zij zijn bijna alle
op dezelfde wijze bedorven, geheel of ten deele, door valsche machts- en
rechtsopvattingen.
5. Toevoeging aan ons Program van beginselen van een artikel over
internationale verhoudingen.

de

Om te besluiten geef ik nog een opmerking ten beste.
Nu wij ons halve-eeuw-feest vieren als partij, schijnt het niet overbodig,
om in verband met de wijzigingen in het internationale leven en de nieuwe
positie, die ons land dwong tot een veel meer actieve deelname, de toevoeging van een nieuw artikel aan ons program van beginselen over de
Internationale verhoudingen in overweging te nemen. Er is natuurlijk geen
bepaalde haast bij, maar bij een geschikte gelegenheid zoude het toch niet
ondienstig zijn, in dit Bemis te voorzien.
Zulks zou dan wellicht het meest geschikt kunnen geschieden, door achter
art. 17 van genoemd program op te nemen een art. 17a. dat ongeveer in
dezer voege zou kunnen luiden:
„Voor de betrekkingen met de andere naties leert zij, (d.i. de anti-revo.
lutionaire partij) dat deze beheerscht worden door de ordinantien, die God
over de volkeren gesteld heeft, dat mitsdien met ongerepte handhaving der
eigen nationale zelfstandigheid is mede te werken aan vreedzame oplossing
van alle geschillen tusschen de volkeren; aan wering, desnoods met de
vereenigde sterke hand, van alle onrechtmatig geweld, en aan den opbouw
van een samenleving en samenwerking der naties, die beantwoordt aan recht
en gerechtigheid en aan de eischen van een voor aller welzijn onmisbaar en
bevorderlijk onderling verkeer op geestelijk en stoffelijk gebied."
Wanneer op den grondslag der aldus aangegeven algemeene richtlijnen
in de partij over de hoofdpunten van het te volgen beleid in de internationale
verhoudingen principieele eenstemmigheid ware te verkrijgen, dan zoude
daarmede een bron van vruchtbare uitbreiding van werkzaamheid voor haar
zijn geopend, die een kostbare bladzijde kan vullen in het te schrijven
gedenkboek bij haar toekomstig eeuwfeest.
Maar dan is allereerste voorwaarde daarvoor, dat onze partij ook op dit
punt in theorie en practijk even dicht zich houde aan Gods ordinantien, als
zij onder velerlei tekortkoming, maar niet zonder zegen voor ons volksleven,
getracht heeft te doen in de halve eeuw, die thans achter ons ligt, voor de
nationale aangelegenheden.
En dat kan wederom alleen dan, als leder onzer voor zich in zijn persoonIiik leven Hem kent en eert als zijn souvereinen God, maar ook als zijn
liefhebbenden Vader in de Hemelen.
Een andere bron van recht en gerechtigheid, van kracht en warmte bestaat
er ook voor de onderlinge verhoudingen der volkeren niet.
Noch voor de leer, noch voor het leven zelf.

DE ANTIREVOLUTIONAIRE PARTIJ
CALVINISTISCH, NIET KERKELIJK
DOOR Ds. M. VAN GRIEKEN.
Nous sommes issus de la Geneve de Calvin.
Met dit woord gaf Mr. G. Groen van Prinsterer, historicus bij de gratie
Gods, te kennen (La Hollande et l'influence de Calvin, blz. 9) , dat ons
Gemeenebest in de 16e eeuw als een uitspruitsel van den door Calvijn
geplanten Geneefschen boom is te voorschijn gekomen, om sinds de merkteekenen van het Calvinisme te blijven dragen.
De geschiedschrijvers, al verschillen ze overigens in waardeering, zijn
het er dan ook wel over eens, dat voor Calvijn een lauwerkrans moet
worden geviochten door alien, die Neeriands hisiorie kezinen eil dat. near
Geneve moet worden gewezen als de stad, vanwaar niet alleen veel goeds
ons is geworden in de dagen van de vestiging van de Republiek der Nederlanden, maar vanwaar ook de kennis van de beginselen tot ons is gekomen,
die den grond hebben gelegd van ons onafhankelijk volksbestaan.
„De geschiedenis van onze vrijwording is voor een groot gedeelte geschiedenis van onze hervorming; en de geschiedenis van onze hervorming
is grootendeels de uitbreiding van het Calvinisme", zegt Dr. Bakhuizen van
den Brink.
„De Calvinisten hebben den Nederlandschen staat gesticht", schrijft Dr.
R. Fruin.
Voor Calvijn, den schrijver van de Institutie of Onderwijzing in den
Christelijken godsdienst, was heel de theologie, was ook heel het kerkelijk
en het staatkundig leven, aan Gods Woord en Gods eer onderworpen. En
afbrekend wat uit een ander, humanistisch, paganistisch beginsel opgebouwd
was of werd. zoowel door Rome als door de Libertijnen, heeft hij tegclijk
als een schatgraver oude en nieuwe dingen voortgebracht uit de goudschacht
des Woords. Als een van God gegeven architect wist hij uit die Goddelijke
en eeuwige beginselen der H. Schrift op te bouwen een geheel ander en
nieuw en beter leven, waarvan niet alleen Geneve en Straatsburg, maar
ook de Nederlanders, de Engelschen en de Schotten de rijkste en de heerlijkste zegeningen hebben ontvangen.
Waarlijk niet alleen als theoloog blonk Calvijn uit. Voor de schoonheid
der natuur had hij een open oog. Een vijand van de kunst is hij nooit
geweest. Tegen den dorren eeredienst van Zwingli, die zelfs geen lied in de
samenkomsten der gemeente duldde, heeft Calvijn terecht geprotesteerd.
De Fransche letterkunde rekent hem. die meester over de taal was, onder
de uitnemendste schrijvers. Scherp heeft Calvijn de Stokijnsche philosophie,
die alle vreugden des levens mijdt, veroordeeld en telkens verkondigt hij
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dat alle goede gaven Gods, met dankzegging genoten, goed zijn en door ons
molten gebruikt worden.
Met geloofsgenooten uit schier alle landen van Europa stond hij in
vriendschappelijke correspondentie. En het blijft een heerlijk getuigenis, dat
Melanchton eenmaal tot hem zeide: ..mijn broeder. wanneer ik sterven ga.
weet ik geen never plek om 't hoofd neer te vleien, dan aan uw hart."
Die Calvijn, geboren Franschman en edel denker, wist als christengeleerdetheoloog-politicus alles onder ten gezichtspunt te stellen. Hij gaf in een
harmonisch aaneensluitend stelsel een afgeronde levens- en wereldbeschouwing. Hij werkte voor het heden en de toekomst met zijn architectonischen,
geloovig denkenden geest. Was bij Luther het uitgangspunt de mensch,
ging het voor hem om de vraag: hoe word ik zalig?
Calvijn gaat uit van
God en stelt als hoogste vraag: hoe komt God, de Almachtige, souvereine
God, de Schepper van hemel en aarde, de Onderhouder aller dingen, op
alle terreinen des levens tot Zijn recht en tot Zijn eer?
Het Soli Deo Gloria was voor Calvijn het innerlijkste motief, waardoor
al zijn daden werden beheerscht. En zijn wapen was: een brandend hart
op een uitgestrekte hand aan God ten offer geboden.
Calvijn's leven kende maar een doel: God. Hij had maar ten maatstaf,
waarnaar hij alle dingen beoordeelde: Gods eere. Hij had maar een wet.
waaraan hij alles begeerde te onderwerpen: Gods wil, geopenbaard in
Zijn Woord.
Alles bezag Calvijn vanuit dit gezichtspunt. Alle schepsel is op zich zelf
goed. geen enkel levensterrein is op zich zelf zondig en daarom wordt de
christen geroepen in 't midden van het voile leven den Heere te dienen
maar Zijn Woord. Geen wereldmijding. In de wereld heeft de christen de
zonde der wereld te haten om gansch het leven Gode te heiligen. Het
persoonlijke, het huiselijke, het kerkelijke Leven; het maatschappelijke, het
staatkundige 'even; krachten en gaven, kunsten en wetenschappen, de actie
in elken levenskring moet den polsslag hebben van het leven dat Gode
eere wil geven. ..'t Zij dat gijlieden eet, 't zij dat gijlieden drinkt, 't zij dat
gijlieden iets anders doet, doet het alles ter eere Gods!"
Over de aarde, over al het geschapene, over heel het leven heeft Calvijn
de heerlijkheid van Gods schepping gezien en over alles heeft hij de glans
van Gods Woord laten uitstralen en daardoor heeft 't Calvinisme met zijn
leer van de volstrekte souvereiniteit Gods zoo zegenrijk gewerkt en zijn de
burgerlijke en de maatschappelijke deugden in de Gereformeerde landen,
waar Gods Kerk rondom Gods Woord mocht vergaderen, tot zoo heerlijke
ontwikkeling gekomen, tot zegen voor heel het volksleven.
Moeilijk is het te ontkennen, dat onze Republiek geboren is uit de
calvinistische belijdenis der Kerk. In de reformatie van Staat en Kerk waren
ten onzent de gereformeerd-protestantsche trekken diep ingegraveerd. En
een gouden tijd werd het voor de Nederlanden, van zegen op elk terrein
des levens. Stoere Calvinisten ontplooiden hun krachten en dan niet alleen
in Staat en Kerk, maar ook op 't terrein van wetenschap en kunst, in handel
en nijverheid, te water en te land. En de 17de eeuw gaf de rijpe vrucht
van wat in de 16de gezaaid en geplant was. Had de Roomsche Kerk de
Schriftstudie geheel veronachtzaamd, de 17de eeuw kenmerkt zich door
den ijver der gereformeerden om zich toe te leggen op de kennis der grond
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talen, Hebreeuwsch en Grieksch, en op een wetenschappelijke uitlegging
van de Heilige Schrift. (Nieuwe Bijbelvertaling 1637). Er was volstrekt
geen dor dogmatisme, dat het yolk onder het gezag van een bepaald leerstelsel wilde brengen. Integendeel. In die dagen bereikte het Gereformeerd
Protestantisme den rijpen manlijken leeftijd. Het gaf zich rekenschap van
eigen levensinhoud en leerde zich bewust worden van hetgeen het is en
wit. De Nederlandsche theologie verkreeg in de 17de eeuw de leiding. En
de kennis van de H. Schrift werkte bevruchtend voor heel het leven.
Geleerden, helden, mannen en vrouwen van naam waren ons yolk en
Vaderland tot zegen. Het Calvinistisch Nederland had een goeden klank
ver over de grenzen in vele landen en onder vele volkeren.
Het ging toen om de eere Gods en om een gezuiverd Christendom naar
de Heilige Schrift. „De Republiek had, niet minder dan in den tachtigjarigen
krijg, onvergankelijken roem behaald, moeilijkheden die oniierwinbaar
schenen, verwonnen en voor recht. vrijheid en Evangelie, gewicht in de
schaal gelegd" schrijft Groen.
Maar zoo laat Groen er op volgen — „Nederland echter, bij den vrede
van Utrecht. was niet aan Nederland bij den vrede van Munster gelijk".
„Lang zou er rust zijn, welvaart, overvloedig levensgenot; doch men was,
Tangs liefelijke paden, naar vernedering en ellende op weg." En het zou
blijken „dat er gevaar is, grooter dan dour krijgsheiren a-angebracht word
en dat, zoo gerechtigheid een bron van zegeningen voor de natien ontsluit,
ongeloof en zonde haar schandvlek en haar verderf is."
't Was goed. 't Was een gouden eeuw. In dat „Calvinistisch verleden"....
Maar sinds is het ongeloof en daarmee het beginsel der revolutie ook in
onze natie tot een macht geworden. Een afgaan der wateren!
Het is Mr. Groen van Prinsterer, de historiekenner en historieschrijver,
geweest, die deze droeve ommekeer in ons volksleven met zooveel ernst en
in zulke sprekende kleuren geteekend heeft.
In de getrouwe en treffende afschildering van het verleden liet Groen
het telkens uitkomen: „nous sommes issus de la Geneve de Calvin", maar
dan waarschuwde hij voor het hellemonster der Revolutie, waarbij hij onomwonden verklaarde, dat het Liberalisme niet anders was dan de revolutionaire theorie. Uit de logische consequentie van de liberale denkbeelden
moesten de practijken van de Revolutie voortkomen.
In de plaats van het Calvinisme kwam de Revolutie. In de 18de eeuw
heeft men zich ook hier dronken gedronken aan de opstandige leeringen,
die revolutionaire ongodisten als Rousseau en Voltaire alom hebben verspreid. En sinds 1789 vooral kionk overal: „geen God en geen meester".
Op elk terrein des levens werd alles radicaal omgezet.
Men predikte de vrijmaking van den mensch; en de emancipatie van alle
Goddelijk gezag werd sindsdien overal en altijd nagestreefd.
Toen moest beginsel tegenover beginsel geplaatst, ook op staatkundig
gebied. En het Calvinisme kon dit doen.
Want het bracht niet alleen een eigen theologie en een eigen kerkorde,
maar ook een eigen vorm voor het staatkundig en voor het maatschappelijk
Leven, met het doel cm geheel het georganiseerde volksleven, met souvereiniteit in eigen kring, terug to voeren tot de erkentenis van de souvereiniteit Gods.
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Want voOrop staat de verhouding tot God. Alle stralen van ons leven
moeten in een brandpunt samenvallen: God! Omdat Hij, hoog in majesteit
boven alle creaturen staande, als Schepper aller dingen aller hulde waard
is. Voortdurend wordt heel ons leven door Hem gedragen en zoo moet heel
het even tot Hem wederkeeren, overal en altijd. Uit Hem en door Hem
en tot Hem zijn alle dingen, Hem zij de heerlijkheid in der eeuwigheld.
Wee werd in het bijzonder door God geroepen om op te komen voor de
eer van Zijn Naam en het gezag van Zijn Woord?
21 Augustus 1801 werd Guillaume Groen van Prinsterer te 's-Gravenhage
geboren en hij is de man, die reeds in 1829, als redacteur van de Nederlandsche Gedachten, den revolutiegeest door opwekking van den echt
Nederlandschen geest bestreed en in de politiek een Christelijk-Historische
en mitsdien een Anti-Revolutionaire richting ging aanwijzen. Het Calvinisme
herleeft!
Als Nederlander nam hij 't op voor de historie van land en yolk in
christelijken zin en tegenover de Revolutie wierp hij de banier op van het
Evangelie. Door het Calvinisme zijn we, als Nederlanders, groot geworden,
tot het Calvinisme moest land en yolk worden terug gebracht als tot de
oude, beproefde paden. En Mr. G. Groen van Prinsterer, heeft er zijn tijd
en zijn krachten, zijn werk en zijn gebed voor gegeven, om een geslacht
dat Gode den rug had toegekeerd, weer terug te roepen tot het houden
van 's Heeren geboden, het wandelen in Zijne wegen en het eeren van Zijn
driemaal heiligen Naam. Waarbij Groen straks, met den blik dien hij op
de geschiedenis van Nederland had, de antirevolutionaire partij moest
bouwen op Calvinistischen grondslag
In 1837 trad hij naar voren als verdediger van de vervolgde Afgescheidenen, zoodat de verdrukte Gereformeerden van dien tijd hem als hun
voornaamsten pleitbezorger hoogachtten en liefhadden.
In 1842 was hij de ziel van de „Zeven Haagsche heeren", die in hun adres
aan de Synode herstel vroegen van de rechten der kerk en handhaving harer
belijdenis, uitgedrukt in de Drie Formulieren van Eenigheid.
Groen was het, die in 1846 voor een twintigtal vrienden zijn lezingen hield
over Ongeloof en .Revolutie, die leidden tot de uitgave van dit meesterwerk,
fundamenteele critiek van christelijk standpunt op de toen heerschende
begrippen.
In den Schoolstrijd was Groen van meet of de leider der christelijke
beweging, die vroeg om een School met den Bijbel voor de gedoopte jeugd.
Toen het Ned. Zendingsgenootschap in verkeerde richting dreef, was
't Groen die waarschuwde.
Hij was 't, die in 1853, toen de Aprilbeweging ons gansche yolk in beroering had gebracht, de actie in het goede spoor leidde en het Anti-Papisme
vleugellam sloeg.
Toen in de jaren voor 1871 zijn christelijke vrienden, vooral in de hoogere
kringen, door conservatieve meegaandheid afdreven in het spoor der tegenis dat niet het moeilijkste en pijnlijkste tijdsgewricht in zijn leven
partij
was Groen de man, die den strijd opnam, die persoonlijke
geweest?
vriendschap veil had voor de trouw van het beginsel, die zich aan haat en
verguizing bloot stelde, maar die daardoor de Antirevolutionaire Partij een
---
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wedergeboorte deed ondergaan, welke haar bekroning vond in de oprichting
van „De Standaard". (1 April 1872).
Mr. Groen van Prinsterer had, door zich rekenschap te geven van 't geen
in Belgie en hier en in alle landen van Europa plaats greep, hoe langer hoe
meer leeren inzien, daartoe voorbereid door zijn studien, dat in het Calvinisme de oorsprong niet alleen, maar ook de waarborg van de constitutioneele
vrijheden van ons yolk lag, waarom land en yolk tot het Calvinisme moesten
worden terug geroepen. Waar de 16de eeuw 't begin, de 17de eeuw den
voortgang en den bloei van het Calvinisme hadden aanschouwd, had de
18de eeuw een verdorrings- en verstervingsproces gebracht. En nu mocht
Groen, in de kracht des Heeren, 't geen verstorven scheen, weer tot nieuwen
bloei brengen. En toen in 1876 de droeve mare door 't land ging, op den
16den Mei, dat Groen gestorven was, voelde al 't christenvolk, dat een
held in Israel gevallen was. Doch gelukkig was zijn werk niet ijdel geweest
in den Heere en mee de Antirevolutionaire Partij was en is ten bewijs,
dat het zaad door Groen uitgestrooid, diep wortelen geschoten had in dit
land.
De tijdgeest was Groen gram, omdat deze leefde uit de gevaarlijke beginselen der Revolutie en omdat hij tegen dien geest, ook als deze zich verdekt
opstelde, te velde trok, om in den strijd tusschen licht en duisternis als een
dapper krijgsknecht van jezus Christus de batter des Kruises tegenover de
roode vaan te planten, overal en altijd.
De Staat heeft voor hem geen post gehad, de wetenschap geen leerstoel,
hoewel hij geenszins de eigenschappen miste, die daarvoor noodig zijn.
Onder de geteekenden hoorde hij, met Bilderdijk, Da Costa en zoovele
andere kloeke belijders van den Christusnaam. In 's lands raadszaal eerst
laat en dan nog telkens met onderbreking toegelaten, stelde hij daar alleen
of met zeer weinige getrouwen het Evangelie tegenover de Revolutie, niet
zonder hoongelach en verguizing, ja met verzoek of bevel van de machthebbers dezer eeuw, zich stil te houden.
Zijn scherpzinnigheid en bekwaamheid maakten hem tot een gevreesden
tegenstander. En door zijn geloof, door zijn arbeid, door zijn strijd, door
zijn beginselen, die, nit Gods Woord of geleid, hem ten richtsnoer strekten
en hem dienden als een lamp voor zijn voet, is hij een man van de grootste
beteekenis geweest voor heel ons volksleven.
Hij is de leider geweest van ons christenvolk in de bange jaren van de
19de eeuw, die zoo zwaar belast was met de rampzalige erfenis van de 18de
eeuw, de eeuw, waarin het Calvinisme scheen uitgebloeid en nabij de
verdwijning was. En hij heeft als een held Gods, in bange tijden als een
bizondere genadegave aan ons yolk gegeven, land en yolk tot de eerste
beginselen van het Calvinisme weer terug geleid, om weer naar den Heere
en Zijn Woord te luisteren en naar Zijn geboden te vragen, op elk terrein
des levens.
En nu twisten we niet over de vraag, of Mr. Groen van Prinsterer in alles
wel in engeren zin Calvinist was, met name wat de dogmatische vraagstukken
aangaat. Zeker is, dat als de Groninger richting in haar modernistische gevoelens met de herleefde gereformeerde richting botst; en de Nederlandsche
Hervormde Kerk uit den aard der zaak het terrein is waar de tegenover
elkander staande partijen elkander ontmoeten; en heel de synodale besturen-
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organisatie van 1816 — '52 er op berekend is en er toe bereid bevonden
wordt, om de modernen in bescherming te nemen en den gereformeerden het
leven moeilijk te maken op de erve der Vaderen, Mr. Groen van Prinsterer
niet alleen als jurist, maar meer nog als geloovig christen, onvoorwaardelijk
aan de zijde der gereformeerden staat. Het eenvoudige christenvolk voelde
zich dan ook tot Groen aangetrokken; het zag naar hem op in de zekerheid,
dat hij hen niet alleen zou laten staan en hij, de Evangeliebelijder bij de
grade Gods, Staatsman van naam, heeft het geloovig deel van ons yolk
niet beschaamd, maar trad op als hun leider en pleitbezorger. 9 April 1861
schreef hij nog aan A. Baron Schimmelpenninck van der Oge: „Met de
Afgescheidenen voel ik ons te meer vereenigd, dewijl ik ze steeds met ons
in Kerkgemeenschap beschouw." Wel ging Groen niet mee met de Afgescheidenen, maar 't was niet, omdat hij met hen niet een was in den geloove,
maar omdat het zijn diep gegronde overtuiging was, dat voorshands nog
op het terrein van de Nederlandsche Hervormde Kerk naar de heerschappij
van Gods Woord moest worden gestaan en de eere Gods moest worden
gezocht in de vrijmaking van de Kerk der Vaderen, waarvan hij bizonder
getuigde in zijn boek: „Het recht der Hervormde Gezindheid".
Men wilde in Groen's dagen alles maar sussen. Er was een algemeen
streven der protestanten tot onderlinge verbroedering, aanvankelijk merle
opdat tegenover de Roomsche Kerkmacht der Zuidelijke Nederlanden
Noord-Nederland een krachtige protestantsche eenheid zou vormen. Deze
eenheid werd ook door Koning Willem I beoogd, maar was alleen te
verkrijgen door afslijting der scherpe kanten van de verschillende richtingen
in het protestantisme. Het „juiste midden", dat was „de geest dezer eeuw".
En toen kwamen de mannen van het Reveil; de mannen van de geestelijke
Optvaking. In Engeland was die geestelijke opwaking begonnen en ze had
zich weldra voortgezet in Frankrijk, Zwitserland en andere landen. Ook
over ons Vaderland was deze bezielende adem des Geestes gegaan en
mannen als Da Costa, Capadose, de Clercq en anderen waren opgestaan als
levende getuigen van wat de werking des Geestes vermag in een arm.
verloren ,zondaarshart. Maar daar bleef het niet bij. Die terugkeer tot het
geloof bracht een reactie tegen de toonaangevende richting onder ons yolk,
die zwoer bij een valsche verdraagzaamheid en een eenheid boven geloof sverdeeldheid. En die reactie gaf menige botsing.
De terugkeer tot de waarheid op het gebied des geloofs ging hand aan
hand met terugkeer tot wat men bij 't licht van Gods Woord als gezonde
beginselen van opvoeding, wetenschap, kerkrecht en staatkunde beschouwde.
In de Revolutie zag men de openbaring van het ongoddelijk streven, lijnrecht indruischende tegen de ordonnantien Gods. En daarom kwam er een
ijveren tegen de Revolutie. Alles wat met de Revolutie in verband stond
was slecht, meende men. Contra-revolutionair was de eerste uiting van het
Revell (Da Costa's „Bezwaren tegen den geest dezer eeuw") op staatkundig
en maatschappelijk gebied. Tegen alles wat de Revolutie had gewrocht was
men vijandiggezind en velen eischten terugkeer, met name tot de verhouding
tusschen Staat en Kerk, zooals die in vorige eeuwen was geweest. Maar
daarnaast was er de anti-revolutionaire richting, die op ieder terrein den
geest der revolutie bekampte, maar tegelijk ook elken conservatieven
zuurdeesem wilde uitzuiveren. Zij wilde naar de behoeften van den tijd
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voortgaan in den schriftuurlijken weg, waarbij b.v. allerminst paste een
verhouding van Kerk en Staat als in de dagen van de theocratie onder
Israel, noch ook een verhouding als in de dagen van „de heerschende en
bevoorrechte Staatskerk" in de vorige eeuwen.
Groen heeft bij deze anti-revolutionaire beweging de voornaamste plaats
ingenomen, wat hem eenerzijds in botsing deed komen met mannen als
van der Brugghen, Beets, Chantepie de la Saussaye, en hem anderzijds op
't nauwst kwam verbinden met Dr. Kuyper.
Met Dr. A. Kuyper is Groen in de nauwste aanraking gekomen; hoewel
Dr. Kuyper bij Groen's overlijden pas aan het begin van zijn taak stond.
Geboren 27 October 1837 te Maassluis, waar zijn vader Ned. Hervormd
predikant was, promoveerde Abraham Kuyper in 1862 toen Groen
cpnieuw naar de Tweede Kamer ging —, werd in 1863 predikant te Beesd,
een dorpje in Gelderland (in de Betuwe), in 1867 te Utrecht en in 1870 te
Amsterdam.
Reeds tijdens Groen's leven stond hem de kern der Caivinistische wereldbeschouwing, de leer der Souvereiniteit Gods voor oogen en kon hij niet
nalaten die voorop te schuiven in het leerstuk der Uitverkiezing, waartegen
bij Groen wel eens een zacht protest werd gehoord, ook al om der wile
van de Ethisch-Irenische broeders, die Groen toch reeds onophoudelijk
zooals hij zelf schrijft in Ned. Gedachten, V, blz. 339 en 400 — van
„overrechtzinnigheid" beschuldigden.
Groen heeft in Dr. A. Kuyper een opvolger gevonden; „jure suo", zooals
Groen het uitdrukte, als van God, en niet van menschen, aangewezen. En
Groen heeft Dr. Kuyper zijn werk volkomen toebetrouwd.
In 1876 is Groen gestorven. 't Zijn dus maar enkele jaren, dat hij Dr.
Kuyper heeft gekend als persoon en in zijn werk. Maar vele zijn de uitspraken van Groen, die blijk geven van zijn groote sympathie voor Dr. Kuyper.
27 October 1872 schreef Groen aan Mr. Keuchenius: „Kuyper is een
exceptioneel man, door geloof, vriendschap, veerkracht, gevatheid."
De oprichting van „De Standaard" (1 April 1872) was voor Groen „een
blijde verrassing" en hij zag reeds te voren met vreugde tegemoet „hoofdartikelen van onzen geleerden en begaafden vriend Dr. Kuyper". (Ned.
Ged. 19 Aug. 1871).
In zijn verwachting werd Groen niet teleurgesteld.
Althans in een der laatste nummers van de Ned. Gedachten (V. blz. 398)
schrijft hij: „Niets heb ik te voegen bij hetgeen ik over den genialen leader,
dien wij met blijdschap als Volksvertegenwoordiger begroeten, sedert 1869
keer op keer gezegd heb." „Aan onze periodieke drukpers in 't algemeen
heb ik, waar elders geenerlei steun was, veel te danken gehad." „De Heraut
en De Standaard vooral hebben den inhoud der Nederlandsche Gedachten
gepopulariseerd." „Met zeldzaam talent en taktiek. Met verwonderlijke
schranderheid en overleg. Met eene voor plichtsbetrachting nooit terugdeinzende veerkracht." „Primus inter pares heeft Dr. Kuyper mij (met
onverbiddelijke toepassing der leus: In ons isolement ligt onze kracht!) met
telkens toegenomen invloed terzijde gestaan."
En op de volgende bladzijde schrijft Groen: „Leader van het Volk, dat
mij lief heeft en in welks gebed mijne kracht ligt, was en is Dr. Kuyper,
met en na mij, niet bij aanstelling of erflating, maar jure suo."
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Dr. Kuyper was door studie en aanschouwing, gelijk Groen, tot de
belijdenis gekomen dat de Souvereiniteit Gods eischte, dat op alle terrein
des levens gevraagd wordt naar Zijn Woord, Zijn Wet, Zijn Wil. Daarom
was hij Calvinist, leerling en geestverwant van den Geneefschen Reformator, en ),egelijk Antirevolutionair, vierkant zich stellend tegenover de
kinderen der Libertijnen van Geneve, die met den Geneefschen vader der
Revolutie Rousseau God aantastten in Zijn wezen, Zijn bestaan loochenden,
of, zoo zij Hem vergunden te bestaan, Hem toch van de aarde verbanden
en Hem alle macht hier beneden ontzegden.
In navolging van Cal vijn, leerde Dr. Kuyper dat de mensch met lichaam
en ziel altijd en in alles aan Gods Wet moet onderworpen zijn. Met kracht
werd gewerkt, om het gansche leven onder de tucht en de leiding van
hooger beginsel te brengen. Onvermoeid werd er voor gepleit, dat de
belijdenis van den almachtigen God, van den Koning der Koningen, gelden
moet in het staatsbestuur, in de regeering der Kerk, op het terrein van het
onderwijs, in handel en verkeer, in het huisgezin, ja overal.
Dat is de veelzijdige groote beteekenis van Dr. Kuyper. En dit is tegelijk
de reden, dat niet ieder, die zich protestant noemt, hem volgt en in de
Antirevolutionaire Partij zich thuis voelt. Aileen wie het hier in de beginselen
eens is treedt nader en treedt toe, om dan ook, om des beginsels wille, van
de Antirevolutionaire Partij, die Calvinistisch, niet kerkelijk is, te zeggen,
dat zij voor Protestantsch Nederland de banier draagt, die opgeworpen
moet worden in den geweldigen strijd, die zich in het midden der natie
afspeelt en te arbeiden, opdat rondom deze banier alien die willen Opkomen
voor de eere Gods en willen zoeken het waarachtig welzijn van land en
yolk, zich zullen scharen.
Luid en gedurig heeft zoowel het Liberalisme als het Socialisme, ook also
het zwartgerokt en witgedast zich aanmeldde, geleerd: de mensch is heer
overal, in Staat en Kerk, in school en katheder, in de pers en in de rechtbank, in fabriek en winkel, des Zondags en op werkdagen! En daarmee
worden de christelijke grondslagen van heel het maatschappelijk leven
onderst boven gewerkt.
De Revolutie is in de wereldgeschiedenis het tegenbeeld van de Hervorming. Lilt het bijgeloof heeft de Reformatie de naden verlost, om ze
te brengen tot den waren dienst des geloofs naar de Schriften. Maar de
Revolutie heeft de beschaafde wereld in den afgrond van het ongeloof
geworpen, met een nasleep van namelooze ellende voor vorsten en volkeren,
voor rijken en armen, voor Staat en Kerk, voor huisgezin en school. Niets
heeft de Revolutie gespaard. En het beginsel was en is steeds: „opstand
tegen God" — met strijden voor: „de rechten van den mensch."
Daartegenover wordt nu, vijftig jaar en langer reeds, een ander geluid
gehoord. Het Calvinisme is herleefd. En wij willen het niet verhelen, dat
naar onze innige overtuiging het Calvinisme mag worden genoemd een
principieel, zelfstandig stelsel, diep van opvatting en zuiver van lijn, dat
als wereld- en levensbeschouwing ver uitgaat boven andere stelsels, hoe
mooi die ook mogen zijn geconstrueerd, hoe vurig die ook worden verdedigd.
De humanistische levens- en wereldbeschouwing brengt in haar velerlei
schakeering ook geen wezenlijk aardsch geluk.
Wel schijnt het dikwijls zoo schoon, wat de wereld biedt, van Licht en
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vroolijkheid doortrokken, maar door vensters en deuren stroomt alom de
smart en de ellende rift naar buiten en wie kan dan vrede hebben en blijdschap
smaken?
Wel heeft 't leven zich verrijkt overal, te water en te land, beneden op
aarde en hoog in de lucht. De aarde met al haar schatten ligt open voor
ons. En de vroolijkheid laait hoog op in stad en dorp, heel het drukke
gemeenschapsleven overgietend met schijnbare blijheid en geluk. Maar dan
wordt plotseling weer gezien, dat het alles is als een laag vernis, gestreken
over wormstekig hout. En er gaat bij en tusschen alle voorgewende vroolijkheld en blijheid een aanklacht op tegen alles en alien, omdat het wee der
volkeren zoo groot is en de ellende des menschen zoo pijnt, omdat de rijke
arm is aan geluk en de arme rijk in haat, en omdat de nasleep van ellende
voor beiden zoo groot is.
Opstandige stemmen worden gehoord, die in geestelijke verwildering
protesteeren tegen de bestaande orde van zaken. Liever alles stukgeslagen
dan zoo voort te leven in een wereld, die erger is dan een hel. Den vorsten
wordt een oneervolle begrafenis beloofd en Europa en Indie zullen in vuur
en vlam worden gezet.
De wereldverwoesters spreken van een paradijs, dat zal opkomen uit
een aarde, met menschenbloed gedrenkt; een paradijs, dat staan zal in kracht
en schoonheid, verschijnend in het teeken van de rechten van den mensch.
Van een lichtende toekomst spreekt men, als het egoisme zal zijn verwonnen
en het menschdom zal zijn een lichtstralende broederschap, waar geen
verdrukker de meester meer is en geen verdrukte knecht; waar geen
gekroonde vorsten en geen slaafsche onderdanen meer zijn; waar vrije
menschen naast elkander zullen wonen en de een lachend zal zien het geluk
van den ander.
. . . . Zoo groeit eens op dit dor en ellendig verleden,
als de dag uit het duister, als 't koren uit kaf
een onkenbare wereld van liefelijk heden . . .

En als het dan toch nog zoo donker is en zoo donker blijft, als de zwarte
twijfel in menige ziel binnensluipt, als men angstig gaat wanhopen aan het
komend paradijs, dat zoo lang nu reeds is voorspeld aan de proletariers
van alle landen, dan grijpt de socialistische dichter Adama van Scheltema
weer naar de harp en dan zingt hij bij zachte muziek te midden van de
duisternis van het heden tot troost van de ongeduldige schare:
. . . . Wie zal in het blinde duister raden
Of wij niet reeds dat verre land betraden?

Valsche wissels geeft men uit op de toekomst en de wachtende schare
zal straks met brood en spelen, zonder God, zonder levenskracht, zonder
levensvreugd en zonder levensvervulling der wanhoop nabij zijn.
Nu is er in de laatste tijden tusschen die revolutionaire arbeidersbeweging,
vol ongodisterij en spotten met den godsdienst, wel iets tinders ingeschoven.
Is het Religieus Socialistisch Verbond niet opgestaan en is de Arbeidsgemeenschap der Woodbrookers niet mee een orgaan van de religieussocialistische beweging?
Men leest van de „goed bezochte en zeer gewilde" cursussen in Barchem
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georganiseerd en van de niet zelden zeer druk
bezochte Zondagochtendbijeenkomsten door het Religieus Socialistisch
Verbond in de verschillende groote steden uitgeschreven, ook van de
wijdingsavonden op Kerstmis, die „in den regel uitnemend slagen". „De
Blijde Wereld" propageert wekelijks de religieus-sodalistische gedachte en
wat daarmee verband houdt, tegenover rechts maar 66k tegenover links
zich zoo noodig verdedigend, op haar wijze het pleit voerend voor den
godsdienst. En in die sfeer, in dit milieu vonden velen een bevrediging van
behoeften, die ze noch in de Kerk en hare openbare samenkomsten, noch
in de arbeidersbeweging zonder meer vinden.
Ligt hierin misschien een aanwijzing, dat men tegenover de Revolutie,
die de bedriegelijke belofte en jammerlijke carricatuur gaf van de zegeningen,
waarop werd gehoopt, de banier des Kruises, het vaandel des Evangelies
het veldteeken van Gods Woord wil gaan opwerpen? Dat men den strijd
voor de wetten van den mensch wil gaan verleggen naar den strijd voor
de eere Gods en het houden van Zijne geboden?
Geenszins! Want met allerlei krasse woorden bazuint en schreeuwt men
het uit te midden van het proletariaat, dat men niets van „de christelijken hebben moet en dat hun „theologisch, religieus, economisch of politiek
standpunt is verouderd en overwonnen".
Zoo sprak kort geleden Ds. A. van der Heide, socialistisch lid van de
Tweede Kamer, op het Congres van de Religieus-Socialisten. En hij verklaarde zich nader, door te zeggen: „al deze groepen leven uit een traditie,
die, hoe eerwaardig en eerbiedwaardig ook en hoe zeer de uitdrukking
van het hoogste, diepste en beste denken en gevoelen van vroegere geslachten, toch te zeer op gespannen voet staat met onze concepties, zooals
de moderne wetenschap, wijsbegeerte, godsdienstpsychologie en economie
ons die hebben geleerd
Geen christelijke politiek, geen christelijke vakbeweging, geen christelijke
wetenschap. De concepties van de moderne wetenschap, die God en
Christus en Gods Woord uitschakelt, verbieden zuiks.
En dat het dan speciaal tegen de Antirevolutionairen gaat, heeft Ds.
v. d. Heide in dezelfde toespraak niet willen verzwijgen; en de oorzaak
daarvan is hierin gelegen, dat in 't bijzonder de Antirevolutionairen komen
met Gods Woord!
Zij zijn het, zoo zegt hij, die „ons willen binden aan hetgeen zij Gods
Woord noemen, over de exegese en interpretatie waarvan ons de stukken
om de ooren vliegen van 1619 af, van wege het gebrek aan eenstemmigheid
op tal van zeer belangrijke punten". (Rel. Soc. Voordrachten, blz. 31 ,-32.)
We hebben een „nieuwen wereldblik" gekregen in de eeuwen, die er
tusschen de 16de en de 20ste liggen, zegt Ds. Horreus de Haas; en op;
„redelijke, zedelijke en godsdienstige gronden" vragen wij om een „nieuwe
religie" en een „moderne levens- en wereldbeschouwing", die de plaats
zal innemen van 't geen Calvijn ons geleerd heeft. „Bij dat welbekende,
traditioneele beeld van eene Calvinistische denkwijze kan men niet blijven
staan." (Rel. Soc. Voordrachten, blz. 76).
zeggen de ReligieusDe moderne tijd vraagt, ja, OOk om religie
Socialisten bij monde van hun predikanten-leiders v. d. Heide, Horreus de
Haas, Bakker, Banning, enz. Maar de moderne tijd vraagt om een religie
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voor den modernen mensch, met verwerping van „de Calvinistische denkwijze". En met name Ds. Horreus de Haas teekent de moderne religieussocialistische religie, die moet bestaan „uit trekken van Goethe, wiens Faust
wij kennen, van Tolstoi's innerlijk christendom, van Ibsen's wilsspanning
op het absolute gericht, van Zola's kreet om waarheid en sociale gerechtigheid, van Nietzsche's eeuwigheidszin en zijn ja-zeggen ook tot het harde
en afgrondelijke leven; van Spinoza, die u alles leert zien in zijn eeuwigheidsverband, van Kant, die u buigen leert voor de majesteit die uw
geweten beweegt, of van Hegel, die u het leven wil leeren verstaan als
eene zelfverwezenlijking van den oneindigen Geest". „Daar ontmoet gij
eene openbaring, een getuigenis van de eene werkelijkheid, van de eene
waarheid die alle menschen in hun hoogste denken en streven zoeken, en
daar ontmoet gij dus ook de eenheid die alle menschen en eeuwen te zamen
bindt; daar ontmoet gij wat dus ook de eeuwige religie heeten mag."
(blz. 77, 84, 86-87).
Zoo heeft het Calvinisme ook bij deze religieus-socialisten afgedaan en
in hen zijn uitgesproken tegenstanders en bestrijders gevonden. De moderne
tijd stelt andere eischen. Men is verheven boven het geloof in „God, den
Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde en in Jezus
Christus, Zijnen eeniggeboren Zoon, onzen Heere", boven het geloof in
al vast is".
„het profetisch woord, dal
Het „uitspruitsel van den Geneefschen boom, door Calvijn geplant" is
oud en verouderd en nabij de verdwijning. En „de hoop der ellendigen"
wordt getrokken op de concepties der moderne wetenschap, en „zij zullen
niet beschaamd worden in der eeuwigheid" — zegt „de oproerige Krabbelaar", die bij de Schrift is opgevoed en onderwezen, maar het Woord zijns
Gods heeft verworpen!
Wij blijven echter onze liefde verpanden aan het Calvinisme en aan de
Antirevolutionaire Partij, juist omdat zij leeft uit die eeuwige beginselen,
die naar Gods Woord zijn, omdat zij met toepassing op alle terrein des
levens, de concepties aanvaardt der geloovige wetenschap van den grooten
Reformator, die voor de landen van Europa, ook voor ons land, tot zoo
grooten zegen is geweest.
Die Anti-Revolutionaire Partij is niet gebonden aan een bepaalde kerkgemeenschap. Zij kan en moet alien omvatten, die saam op het terrein van
het staatkundig leven, voor de school, voor de pers, voor de wetenschap,
in Calvinistischen zin tot richtsnoer gekozen hebben de eeuwige beginselen
van Gods eeuwig en onfeilbaar Woord.
Kerkmuren mogen hier niet scheiden wat in liefde voor God, Nederland
en Oranje een is. En hoe meer partijen en partijtjes er komen op het terrein
van het politieke leven, des te meer zullen alle Calvinisten de noodzakelijkheid moeten gevoelen, om zich als een man te scharen onder de banier van
de Antirevolutionaire Partij, die belijdt, dat in God de bron van het
souvereine gezag is en dat op alle terrein des levens de eeuwige beginselen
van Gods Woord om toepassing vragen.
De partij, die op het voetspoor van Calvijn, Groen en Kurt' per hoog houdt
de belijdenis van 's Heeren driemaal heiligen Naam, heeft plaats voor alien,
die het wel meenen met Nederland en Oranje en die willen strijden tegen
Ongeloof en Revolutie.
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De Kerkmuren mogen Hervormden, Gereformeerden, Christelijk-Gereformeerden en hen, die tot de Geref. Gemeenten behooren, niet scheiden. Op
staatkundig terrein, op maatschappelijk-economisch gebied, voor de school.
de pers, de wetenschap, de kunst, voor den gemeenteraad en voor de
provincie, voor Nederland en voor Oranje moeten we een zijn, om saam
de Calvinistische belijdenis voor te staan: „heel het leven door God
gedragen, heel het leven aan Hem getvijd. Werkt de vijand naar het recept: „verdeel en heersch", dan zijn wij
geroepen de macht der eenheid te stellen tegenover de Revolutie die het
weer uit schreeuwt in Nederland, in Europa, in Indie, ja, overal: „er is geen
God, God is dood; godsdienst is opium voor 't yolk; wij willen geen God
en geen meester."
En onze Calvinistische jubelzang zij en blijve:
Halleluja!
looft den HEERE van uit den hemel,
looft Hem in den hooge!
looft Hem, al Zijn engelen,
looft Hem, al Zijne legerscharen!
looft Hem, zon en maan,
looft Hem al gij lichtende sterren!
looft Hem, hemel der hemelen,
en gij, wateren boven het uitspansel!
Dat zij den Naam des HEEREN loven,
want Hij gaf bevel en zij waren geschapen;
Hij stelde ze voor altoos en eeuwig vast;
Hij zette hun een wet, die zij niet overtreden.
Looft den HEERE van of de aarde
gij gedierte van zeeen en diepten!
Vuur en hagel, sneeuw en damp,
gij stormwind, die Zijn bevel volvoert;
Gij Bergen en alle heuvelen,
vruchtboomen en cederen,
Gij wild gedierte en alle vee,
wat kruipt en wat vliegt,
Gij koningen der aarde en alle volkeren,
gij vorsten en alle richters der wereld;
Gij jongelingen en ook maagden,
Ouden van dagen en kinderen te zamen,
Gij alien moet den Naam des HEEREN loven!
want Zijn Naam alleen is verheven,
Zijne heerlijkheid is over de aarde en den hemel.
Hij heeft de kracht Zijns yolks groot gemaakt;
een roem voor al Zijne gunstgenooten,
Voor de kinderen Israels, het yolk dat Hem vreest.
Halleluja!
Ps. 148.

GROEN VAN PRINSTERER OVER
STAATKUNDIGE PARTIJEN
DOOR Prof. Mr. D. P. D. FABIUS.
1. Over partijen in het algemeen.

Velen willen niet hooren van staatkundige partijen. Adolf Merkel 9 wijst
op het bezwaar van Rousseau in dezen, dat partijen eene belemmering
vormen in het doen uitkomen van de eenheid van den volkswil, de „volonte
generale". Waartegenover Merkel echter opmerkt, dat, indien men naar de
voorstelling van Rousseau in de van elkaar verschillende stroomingen
srhrapt alles, waarin zij tegenover elkaar staan, — men niet overhoudt
eenen algemeenen wil, maar een niets, den stilstand van het leven.
Eveneens dus merkt Merkel op 2 ) is de pantheistische rechtsschool
van lateren tijd tegen partijen gekant. Volgens haar toch is het recht eene
uiting van den nationalen geest, dien zij zich, gelijk ook Rousseau dit doer,
voorstelt als eene zich als eenheid openbarende kracht, terwijl zij voorts
den nadruk legt op den innigen samenhang van deze uiting met alle andere
openbaringen van den volksgeest. Het recht ontwikkelt zich volgens haar
door den voortgang in de ontplooiing van de nationale grondgedachte. Het
is een weg van moeizaam voortschrijden, dat op ieder oogenblik bepaald
wordt door eene gemeenschappelijke overtuiging, welke, afgerond, uit den
volkswil voortkomt.
Ja, ook huldigen volgens hem de meeste aanhangers van de z.g. organischc
school die opvatting.
Waartegenover Merkel stelt, dat de partijen niet blijven staan voor de
poorten van het rechtsleven; veeleer hare tenten in het midden daarvan
hebben opgeslagen.
Ook op andere gronden openbaart zich afkeer van partijen. Zij toch
zoo beet het dan
verdeelen het yolk, terwijl men naar eenheid moet
streven. Alsof partijen zijn oorzaak van verdeeldheid, van verschil in zienswijze, en niet gevolg daarvan. En alsof de partijen het voortduren van die
verschillen beoogen, en niet zouden wenschen, dat alle tegenstanders zich
mochten scharen onder haar banier.
Nog wordt als bezwaar vernomen, dat het bij partijen vaak bovenal gaat
om haar belang; met achterstelling van de belangen des geheels, des Lands.
Laat het zijn! De zonde sluipt overal binnen; niet het minst in wat het
1)
2)

Fragmenten der Sozialwissenschaft
T. a. p., bl. 43 en volgg..

(1898), bl. 89.
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beste is. Maar dat inkruipen maakt niet in het algemeen wat goed is, tot
kwaad, ook heeft men, naarmate het gevaar voor ontaarding grooter is, te
meer behoefte aan bederfwerend zout; aan het toetreden van dezulken,
wier oog steeds op de belangen van het geheel is gericht.
Intusschen verbergt zich onder voorgewenden afkeer van partijen niet
zelden iets, dat men minder gaarne uitspreekt, zonder dat men daarom
inderdaad zich van partij-kiezen onthoudt. Door zich voor eene partij te
verklaren, geeft men een beginsel te kennen, dat men huldigt. Maar sommigen gaan gaarne heden in deze, en morgen in gene richting. Naargelang
van den thermometer. Men waant dan vrijheid te hebben, hoezeer juist
openlijk belijden ware vrijheid, vrijheid tegen verkeerde invloeden waarborgt.
Dan komt wel voor, dat men zegt, tegen partijen te zijn, omdat men in
zijn hart verknocht is aan eene andere partij dan die, waarbij aansluiting
mocht worden verwacht. En ten slotte zegt Rohmer 1 )
gaan de z.g.
partijloozen bij elke gewichtige crisis toch naar die partij, tot welke zij
naar hunne neiging behooren.
Voorts wordt weerzin tegen partijen vaak voorgedragen met zekere vage
gemoedelijkheid; met eenen schijn van bijzondere teerheid; gekleurd met
christelijken tint.
Ook Groen van Prinsterer heeft levenslang, vooral in het begin van zijn
parlementaire leven, moeten strijden tegen de vrees, om van partijen te
spreken, zich openlijk voor eene partij te verklaren.
Onverschrokken is hij daartegen te keer gegaan. Gelijk hij herhaaldelijk
toonde, moed te hebben om het op te nemen voor wat geenszins verkeerd
was, maar waarmee anderen in zekere wazigheid vreesden, hunne vingeren
te besmetten.
Zoo zeide hij 10 Nov. 1862 in de Tweede Kamer der S.-G.: „Men heeft
gezegd: „ik ben geen partijman"; ik wel. In den strijd der beginselen die
Europa en Nederland verdeelen heb ik eene keus gedaan; aan beginselen
heb ik mijn leven gewijd." 2 )
Voorts over agitatie en religiestrijd.
In Aan de Kiezers (1865) no. XX, bld. 1, schrijft hij: „Gij bedoelt, zeide
men, schoolwetagitatie en religiestrijd. Ik gaf, zonder aarzeling, ten
antwoord: „Inderdaad dit bedoel ik."
Door nadere toelichting wil hij doen uitkomen, dat
dus verklaart hij
„ik het wanbedrijf in koelen bloede, met voorbedachten rade, en zonder
eenig naberouw, gepleegd heb." En reeds in 1862: „de Minister verweet
aan de christelijk-historische rigting dat ze meer houdt van agitatie dan
van stilte. Ik wees op Engeland en gaf verder ten antwoord: „Al de regten
die de Grondwet verleent of erkent, zijn bestemd voor een agitatie, niet
welke de hartstogten van het gepeupel aanblaast, maar die de gestadige
gemeenschap van yolk en vertegenwoordiging onderhoudt. Drukpers, petitieregt, regt van vereniging, het regt van initiatief, ook het spreken in deze
Kamer, is middel van agitatie. Ook ik heb ze alle gebruikt. Heb ik er
inisbruik van gemaakt?" 3 )
1)
2)

Die vier Padden (1844), bl. 6.
Vrijheid v. Chr.-Nat. Schoolondertvijs

3) Zie t.a.p., bl. XVII.

enz., bl. 22.
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Elders leest men: „Door de antirevolutionaire partij heb ik nooit iets
anders verstaan of gewild dan de party van het Evangelie tegenover de
Revolutie-partij." 1 )

Rondweg schrijft Groen, dat hij strijdt voor een „partijbelang -, een belang
„van de partij die zich, tegenover de Modernen, schaart aan de zij van den
levenden God." 2 )
Er is eene heilige partij. Niet eene partij van heiligen. Maar eene partij,
die heilig is orn haar doel; haar beginsel. Gelijk ook de christelijke politiek
heilig is. „Gewend ben ik te belijden" schreef Groen in 1865 „dat
in hctgeen ik deed, telkens onheilig vuur gemengd was; maar, noch belijdenis,
noch berouw zal mij de uitnemendheid, zal mij, ik herzeg het, de heiligheid
der taak doen vergeten waaraan ik mijn leven heb gewijd, en wensch te
wijden, zoolang, en voor zoover, en op zoodanige wijs als mij dit, bij het
afnemen der kracht, nog vergund zijn zal." 3 )
Reeds in de dubbele Tweede Kamer van 1840 achtte Groen van Prinsterer
noodig, het voor partijen op te nemen. De Heer Bichon van Y sselmonde,
een conservatief, had zich verheugd, dat in ons gezegend Vaderland geene
eigenlijke oppositie gevonden werd; dat hier geene partijen, gelijk zij elders
tegenover elkander stonden, waren te vinden 4 ).
Dit gaf aan Groen aanleiding op 27 Aug. 1840 het volgende te zeggen:
„Ik heb, E. M. H.! in deze beraadsiaging, ons Land gelukkig hooren noemen,
dewijl er bij ons geene partijen bestaan, geen banier opgeheven wordt; ook
ik roem het geluk van een land, waar geene partijen bestaan, namelijk
als die eensgezindheid op eenheid en niet op gemis van beginsels berust.
Ik beklaag het land waar de meesten ook dergenen die een werkzaam
aandeel aan de behandeling der Staatszaken hebben, geenerlei vastheid van
overtuiging bezitten, lijdelijke volgzaamheid beschouwen als ondersteuning
van het Gouvernement, en gemeenschappelijk overleg, ook in de hoogste
Vergadering des Lands, als zamenspanning tegen den Staat. Ik geloof dat
alsdan het niet aanwezig zijn van partijen een voorteeken is, dat er spoedig
partijschappen zullen ontstaan: ik vrees, dat, als geenerlei banier, ook niet
ter plaatse alwaar zij behoort gezien te worden, opgerigt is, weldra velerlei
banieren ter plaatse waar het niet behoort, opgerigt en door velen, ook
van hen, die vruchteloos naar beter leiding gezocht hebben, zullen worden
gevolgd." 5 )
1) Aan de Kiezers (1865), no. XVIII, bl. 15.
2) Ned. Gedachten, 2de serie, dl. I, bl. 29. Op bl. 73 vindt men, dat De Bosch
Kemper zich daaraan zeer had gestooten. Waartegenover Groen verwijst naar
Guizot's uitspraak: „D'un cote les incredules, les pantheistes, les sceptiques de toute
sorte, les purs rationalistes: de l'autre les chretiens. Les cretiens seuls ont le Dieu

vivant. C'est du Dieu vivant que nous avons besoin."
3) Aan de Kiezers (1865), no. XVIII, bl. 27.
(uitg. Belinf ante).
4) Handd. v. d. Reg. en de S.-G. over de herz. der Gw.
dl. III (1841), bl. 284.
5) T. a. p., dl. III, bl. 342. In zijn Adviezen in de Tweede Kamer der S.-G..
dl. I, bl. 30. Ook had de Heer Bichon gezegd, dat, mochten eenmaal verschillende
banieren tegen elkander worden opgestoken, „dan mogen de vanen, in wier kleuren
de leus: Eendragt, orde en rust! zal staan geschreven, de algemeen gevolgde zijn;
en ik en de mijnen zullen steeds onder de scharen der behoudende partij gevonden
worden." Daartegenover wees Groen van Prinsterer er op, dat, als de Regeering niet
regeerde, weldra eene partij van kwalijkgezinden de zege zoude behalen. En, zoo
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Ook toen Groen van Prinsterer in 1849 voor het eerst in de gewone
Tweede Kamer zitting had gekregen, moest hij aanstonds kampen tegen
het willen wegdoezelen van partijen.
Zoo werd toen opgemerkt, dat men niet mocht spreken van partijen.
alleen van „kleuren". Wat aan Groen, 12 Dec. 1849, het bescheid ontlokte:
„Er is gezegd, dat wij hier slechts kleuren, Beene partijen hebben. Ik heb
altijd gedacht dat kleur het teeken eener partij is. Gaarne wil ik, als
euphemisme, het woord kleuren bezigen, mits er van de zaak met vrijmoedigheid, melding worde gemaakt." 1 ) En eenigszins ondeugend zeide hij
iets verder: „Ik kom nu tot de groote vraag: kan onze kleur, kunnen zij,
die niet gerust zijn omtrent de beginselen van het Ministerie, ondersteuning
schenken, aan dit Bewind?" 2 )
Met name prikkelde het Thorbecke, als van partijen gesproken werd.
Vroeger was dit anders. Immers schreef hij in 1846, met betrekking tot
den toestand van ons vaderland op het einde der 18e eeuw: „Wij zouden.
decal er bij ons partijen waren, uit Bien hoofde de eenheid niet hebben
kunnen vinden? Hij, die aldus oordeelt, kon wel eens zijn vervallen in de
gemeene dwaling van den tijdgenoot, wiens blik door bijzonderheden te
zeer wordt verstrooid, om het beloop der gebeurtenissen in haar verband
en geheel te omvatten. Hij neemt, vrees ik, gevolg voor grond. Hij moet
beweren, hetgeen de geschiedenis logenstraft, dat allerwege, waar partijen
streden, regeling onmogelijk was. Hij schijnt te vergeten, dat op geen gebied
van menschelijk bedrijf beweging zonder partijschap ontstaat, en dat de
grootste uitkomsten steeds de prijs van den heftigsten partijstrijd zijn geweest.
Verdeeldheid, sterker dan de eenheid, welke de Regering belast is te
scheppen en te handhaven, is een verschijnsel van regeringloosheid, doch
verklaart haar niet."
„Niet de worsteling van partijen hield ons tegen, zij zou het nieuwe
levensbeginsel hebben geoefend en versterkt, indien hoofd en karakter om
te regeren bij eenige partij, of bij den volkszin over het algemeen, waren
te vinden geweest." 3 )
Maar het aldus verdedigen van partijen scheen Thorbecke enkele jaren
later te hebben verleerd.
23 April 1849 bepleitte Groen van Prinsterer in de Tweede Kamer de
wenschelijkheid van partijen: „Ik betoog de wenschelijkheid van partijen.
Om den aard der tijden, die wij beleven. De rust is in Europa niet hersteld;
er is over beginselen strijd. Nu kan men in deze Vergadering zich aanstellen,
als ware ontwikkeling of botsing der begrippen ons onverschillig. Men kan
voortgaan met wetten te maken, waarin men zich, dewijl de beginselen
onaangeroerd zijn gebleven, omtrent de vormen verstaan heeft. Men kan
vraagde hij: „wat zal dan gedaan worden door onze talrijke conservatieven, die zich
zoo veel laten voorstaan op hun behoudende kracht? Dat conservatief systema, het
stelsel van hen die geen stelsel hebben, behoudt zoo veel mogelijk, zoolang mogelijk,
en eigenlijk behoudt het nets."
1) Adviezen enz., dl. I, bl. 84.
2) Het Ministerie Thorbecke. Misschien was het, in herinnering aan het hierboven
vermelde, dat Groen 8 Juni 1850 den conservatieven hoogleeraar Vreede noemde
iemand „niet van mijne kleur," enz.. Zie t. a. p., dl. I, bl. 313.
3) Historische Schetsen (1860), bl. 104.
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zich verbeelden dat, wanneer binnen deze wanden niet over de quaestien
van den dag, noch over de beginselen van het Staatsregt gehandeld wordt,
daarbuiten, althans in het vaderland geen gedachtenwisseling plaats vindt.
Maar wanneer dit evenwel het geval is en hetgeen niet in de Kamer geschiedt, daarbuiten plaats heeft, en partijen zich vormen, zal het kunnen
gebeuren, gelijk het gebeurd is, dat deze Kamer overschaduwd en overvleugeld wordt. Eene Vergadering als deze, moet partijen door zedelijke
kracht beheerschen of wordt daaraan ondergeschikt Daarenboven
behooren, ook in normalen toestand, partijen (systematische verscheidenheid
van politieke beschouwing) onder de eigenaardigheden van een constitutioneel
Rijk. Partijen zullen ook in deze Vergadering zijn; zoo niet, zou of onweerstaanbare oppermagt van een gevoelen, of beklagelijke onverschilligheid
moeten ontstaan." 1 )
Twee dagen later, 25 April 1849, duidde Thorbecke de meeningen van
Groen van Prinsterer aan als „individuele opinien
ter tijde van den
stroom der algemeene beweging
zonder een element des tijds te zijn,"
enz. 2).
Na eenige weken, bij de behandeling van het reactionaire ontwerp van
het Ministerie De Kempenaer in zake het recht van vereeniging, kwam het
bestaan van partijen op nieuw ter sprake.
in de zitting van 5 Mei had Thorbecke getracht het bestaan van partijen
naar den achtergrond te schuiven, nadat de Heer van Dam van Isseit, twee
dagen te voren, van de Tweede Kamer, waarvan hij 20 jaren deel had
uitgemaakt, afscheid had genomen, wijl hij niet kon vertegenwoordigen eene
der partijen, die hij in het Vaderland zag: de partij van den vooruitgang,
welke partij te ver wilde gaan, en de partij van achteruitgang 3 )
Thorbecke was in genoemde zitting op dit punt teruggekomen, tevens
met toespeling op het vroeger door Groen van Prinsterer gezegde. Het
verslag zijner rede bevat o.m. dit: „spreker wil nu niet antwoorden op de
vraag, of het bestaan van partijen wenschelijk is, gelijk in eene vroeger (e
vergadering is beweerd. Het antwoord hangt of van het begrip dat men
zich van het woord partijen vormt. Maar hij gelooft te moeten waarschuwen,
dat men ons niet partijen opdringe, die niet bestaan. Hij meent, onzen
politieken toestand sedert jaren in het oog te hebben gehouden, maar vindt
geen blijk van het aanwezen eener zoogenaamde reactionaire partij, noch

1) T. a. p., dl. I, bl. 255.
Handd. v. d. Tweede Kamer der S.-G.,
1849, bl. 358. Groen zeide daartegen:
„Ik zou kunnen antwoorden dat zij (zijne opinien) behooren tot den grondtoon, niet
alleen van dezen tijd, maar van alle tijden; - enz. (t. a. p., dl. 1, bl. 259). En in eene
aanteekening daarbij merkt hij op: „C'est par l'esprit des siecles que l'esprit du siècle
doit etre juge:' Laat ons niet vergeten dat, zoo wij, tegen den geest onzer eeuw
geisoleerd zijn, die eeuw zelve, tegenover alle de eeuwen, alleen staat en, door de
zeldzaamheid van haar rigting, als uitzondering op den geheelen omvang der
wereldgeschiedenis, in den volsten zin des woords geisoleerd is."
Vermoedelijk bedoelde Thorbecke ook het verschil tusschen hem en Groen te
teekenen in de voorrede van dl. I zijner Parlementaire Redevoeringen, 2de dr. (1860),
bl. 1, waar hij tegenover elkaar stelt dengene, „die liever handelt dan spreekt," den
„soldaat op het veld der openbare beraadslaging", en den „schermmeester. 3) Handd. v. d. Ttveede Kamer der S.-G.,
1849, bl. 407.
2)
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eener andere, die te ver zou willen gaan. Hij neemt aan, dat er individus,
meeningen zijn, die achteruitgang verlangen; andere die onze instellingen
gaarne voorbijstreefden. Doch individus, -meeningen, zijn geen partijen. Wij
moeten ons hier, gelooft hij, vooral wachten, de publieke meening te misleiden; zoo men fictieve onderscheidingen buiten deze kamer maakt, wij
hebben geene roeping er toe mede te werken; geven wij in dergelijke, door
niets gestaafde bewering, als die van den afgevaardigde uit Haarlem 1 ) toe,
de natie zal werkelijk beginnen te gelooven, dat er partijen zijn, en aan ceder
die op het publiek tooneel verschijnt, afvragen welke kleur hij drape. WI;
zullen dan worden geoordeeld niet naar hetgeen wij denken, zeggen en
doen; maar volgens het partijbegrip, waarin men ons zal willen rangschikken.
„Spreker besluit met de opmerking, dat zij, welke in de natie twee
partijen zien, die ook in de kamer zullen moeten terugvinden, of aannemen
dat de kamer de natie niet naar waarheid vertegenwoordigt." 9
Mr. Van Hall had voorts 7 Mei zijne instemming betuigd met de algemeene strekking van wat Thorbecke over staatkundige partijen had gezegd.
„Ook ik geloof," zoo merkte hij op, „dat hij die in deze Kamer of daar
buiten spreekt of doet spreken van staatkundige partijen, aan het vaderland
eene groote ondienst bewijst."
Als eerste spreker nu over het ontwerp van wet op het recht van vereeniging, vlocht Groen 15 Mei 1849 in zijne rede ook eenige opmerkingen
over partijen, in verband met het zooeven vermelde. Bepaaldelijk aan her
adres van Van Hall en Thorbecke.
Groen zeide dan: „Een hooggeacht lid dezer Vergadering heeft dezer
dagen gezegd: „dat hij die in of buiten deze Kamer spreekt of doet spreken
van partijen, eene groote ondienst doet aan het vaderland." 3 ) Welnu, ik
moet bekennen, ik behoor tot de schuldigen. Ik heb in en buiten de Vergadering met opzet van partijen gesproken. Een ander geeerd lid heeft
gezegd dat er geen partijen in Nederland zijn 4). Ik ben evenwel niet de
eenige die ze gezien heb. Verscheidene leden hebben van het bestaan van
Dit niet bestaan van partijen is, ik erken het,
partijen gesproken 5
eenigszins met mijne historische herinneringen in strijd. 1k meende dat er
jaren Lang in en buiten deze Vergadering bestaan had eene partij van
zoogenaamd behoud. Ik dacht, dat ten vorigen jare de partij van vooruitgang getriumfeerd had
„Laten wij voor de waarheid uitkomen. In geheel het beschaafd Europa
en ook in ons vaderland bestaan partijen. Ik geloof, dat wij het vaderland
)

1) De Heer Van Voorst. Deze had aan de verdeeling van den Heer Van Darn
van Isselt nog toegevoegd eene derde partij, volgens hem vroeger door Van Hogen*
dorp vertegenwoordigd, en waartoe ook het Ministerie De Kempenaer zoude behooren.

Parl. Redevoeringen, 2de dr., dl. I, bl. 193. Handelingen enz., 1849, bl. 4561.
4) Thorbecke.
Van Hall.
5) Eenigszins ondeugend voegde Groen daarbij, dat, toen Mr. Van Dam van
Isselt, ozn het staren op partiien vertrok, Thorbecke het niet-bestaan van partijen
2)
3)

had moeten bewijzen „er zou geen motief voor het vertrek geweest
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eene groote ondienst doen 1 ) , indien wij, uit vrees voor drift of partijschap,
alle groote vraagstukken ter zijde stellen, en het bestaan van hetgeen
onloochenbaar is, ontkennen. Dan zouden wij het voorname doel niet bereiken dat men met de grondwetsherziening heeft beoogd, het aanwakkeren
van den openbaren geest, van public spirit. Dan zou het onmogelijk zijn
het vaderland voor te bereiden, om rustig te kunnen afwachten de groote
schokken, waarmee Europa steeds bedreigd wordt." 2 ) Tenslotte verklaarde
hij zich bereid aan te toonen, waarom hij van partijen durfde en wenschte
te spreken, en waarom door anderen het bestaan van partijen wend betwist.
In de uitgaaf van zijne Adviezen teekent Groen bij deze plaats aan:
„Doorgaans zou een partij die tijdelijk triumfeert, gaarne, in het nationalizeren van eigen denkwijs, alle partijen doen te niet gam; zij zou liefst
onderwerping aan haar beginsel en, op dien voet, eensgezindheid voorgeschreven zien." 3 )
De bijzondere strekking dezer woorden kan moeilijk twijfelachtig zijn.
12 Dec. 1850 verklaart Groen in de Tweede Kamer met blijdschap verbetering te bespeuren. Immers rekent men met de anti-revolutionaire partij,
en loochent dus niet langer het bestaan van partijen: „Hoeveel is er niet
veranderd in de laatste jaren! Thans erkent men partijen; vroeger plag de
Minister van Binnenlandsche Zaken, lid dezer Kamer, te zeggen: mijn
vriend uit de residentie ziet partiien, ik niet. Zoo hij ze thans niet ziet, zal
hij moeten erkennen dat ze door de meerderheid, waarmee hij homogeen is,
worden gezien. Eene anti-revolutionaire partij wordt in haar eigenaardigheid
erkend; ja, wat meer is, men antwoordt aan die partij." 4 )
Waarlijk kan men zeggen, dat Groen van Prinsterer, door aldus de
nevelen te bestrijden, en voor partijen op te komen, in dit opzicht, en
waarlijk hierin niet alleen, voor onzen constitutioneel-monarchalen regeeringsvorm meer beteekenis dan Thorbecke heeft.
Echter meene men niet, dat Groen in latere jaren niet meer van noode
had, partijvorming te verdedigen. Ook Coen was hij daartoe geroepen. En
wel tegen mede-Christenen; tegen de ethischen.
„We twijfelen er nog aan"
dus schrijft hij in 1865 5 )
„of het partijvormen, het partij-kiezen, vergund is. We worden in Staat en Kerk, door
individualistische miskenning van den meest eenvoudigen eisch van vaderlandsche en christelijke pligtbetrachting verteerd."
„Uit vrees van een partij te zijn, maakten wij voor een vijandige partij
ruim baan."
Ja, nog in 1869 merkt hij op, waarbij hij, blijkens wat er volgt, het oog
1) Terugslag op de woorden van Van Hall.
Handd. enz., 1849. bl. 412, Adviezen in de Tweede Kamer der S.-G.,
dl.
bl. 403/04.
3) In de zitting van 18 Nov. 1852 zeide hij tot de Kamer: „gij keurt onze beginselen af, en voor de ontwikkeling uwer eigene beginselen zijt gij beducht, daaroni
verlangt gij dat er van geen beginselen spraak zij." (Adv. enz., dl. I, bl. 155.)
4) T. a. p., dl. I, bl. 127.
5) Aan de Kiezers, no. VI, bl. 9/10. Zie ook no. X, bl. 21, en voorts no. XVIII,
bl. 14: „Ook thans nog huivert menigeen onder onze vrienden voor het denkbeeld
van partij. De Christen moet zich, zegt hij, onthouden van elk deelgenootschap aan
2)

een politieke partij7
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op de ethischen heeft: „Velen sidderen, als voor een schrikbeeld, voor het
woordd part. 1 )
Dat hier het individualisme werkte, heeft Groen met juistheid opgemerkt. Evenals het ethische beginsel ondeugdelijk voor kerkvorming is,
waarom te begrijpen is, dat de ethischen zich aan den Synodalen toestel
vastklampen.
of tegen
dat de ethischen, althans in het
Toch werkte ook mee,
algemeen, niet vrij van de beginselen van 1789 zijn. Gelijk Fr. de Rougemont
in zijn voortreffelijk geschrift tegen Vinet de verklaring geeft: „les erreurs
individualistes sont un produit batard de la piete Chretienne et de l'esprit
du siecle." 2 )
2. Begrip van partij.
Staatkundige partijen heeft Groen van Prinsterer omschreven als „systematische verscheidenheid van politieke beschouwing." 3 )
Partij en beginsel hangen ten nauwste samen. Het beginsel is de kern, de
kracht eener partij.
schrijft Groen in 1869 4 )
„Menigwerf heb ik herinnerd"
dat eene
partij geboren wordt uit eendragtige naleving van een beginsel."
Zoo zeide hij 14 Nov. 1862 in de Tweede Kamer der S.-G.: „In de eigenaardigheid van het beginsel ligt het kenmerk van eene partij. Daarom zou,
wanneer men naar het begrip van party vraagt, welligt zonder ongegrondheid kunnen worden beweerd dat reeds een enkel persoon, met vastheid
van zijn beginsel, eene partij vormt, althans de kiem is van eene partij;
Al was ik hier, wat gelukkig niet het geval is, alleen, ik zou, zoo mij het
kenmerkend beginsel niet ontbreekt, inderdaad eene party zijn." 5 ) Aldus
ook in 1865: „In een eigen beginsel ligt, al zou iemand alleen staan, de
oorsprong en sterkte eener partij. In een eigen beginsel, dat zich, zoodra
het noodig is, in een leider beligchaamt, die zelf door het beginsel geleid
wordt." 6 ) En kort daarna: „Vinet schrijft ergens: „un pasteur fidele est
le noyau d'une Eglise." Zoo ik in de belijdenis mijner beginselen getrouw
ben geweest, ligt ook aldus in een persoon de kiem eener te gelijk politieke
en kerkelijke partij, een kiem, nadat de zaaijer die met tranen gezaaid heeft,
zal zijn vergeten, welligt vruchtbaar." 7 )
Groen van Prinsterer heeft geen moeite gespaard, om telkens weder te
doen uitkomen, dat hij voor beginselen streed; ja, voor een heilig beginsel,
en hij op dat beginsel alleen de anti-revolutionaire partij wilde bouwen.

1) Ned. Gedachten, 2de serie, dl. I, bl. 14.
2) Les individualistes, et rEssai de M. le Professeur Vinet, sur la Libre manifestation, des convictions religieuses, et sur la separation de l'Eglise et de rEtat
(1844), bi. XXVI. — Van dit geschrift gaf ik in De Christelijke Staat, bl. 106 en

volgg., een eenigszins uitvoerig overzicht.
Ad v. in de Tweede Kamer der S. G., dl. I, 131. 255.
I Ned. Gedachten, 2de serie, dl. I, bi. 14.
5) Zie Vrijheid v. Chr. Nat. onderwijs enz., bl. 52/53.
6) Aan de Kiezers, II, bi. 16.
7) T. a. p. III, bi. 13.

3)

-
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Geen partijschappen, die zich groepeeren rondom een belang, zonder
dieper beginsel.
Geen coterieen, die haren samenhang meer vinden in personen, dan
in een beginsel.
Geen factien, die aan wat zij nastreven, het Vaderland opofferen.
Maar eene partij, gefundeerd in een beginsel.
En ditzelfde voor alle oppositie: „Geen oppositie dan die met beginselen
in verband staat; eene, als ik het woord gebruiken mag, stelselmatige
oppositie." 1 )
Waarom hij dan ook veler bestrijding van Thorbecke heeft afgekeurd,
waarbij het meer ging tegen diens persoon, dan tegen zijne beginselen.
Juist om het nauwe verband tusschen partij en beginsel kon hij schrijven:
„Aangesloten bij eene Partij! Voor een historieschrijver, zegt men, een
radicaal gebrek!
„Veeleer, naar ik acht, een onmisbaar vereischte.
„Het moge paradox schijnen, doch het is tvaar. Onpartijdig kan hij alleen
2)
zijn, die partij
Wat toch is te verstaan. Wie partij kiest, vraagt in de eerste plaats, niet
naar personen, maar naar beginselen. Wie partijdig is, handelt vlak omgekeerd.
behoeft geen medestanders te prijzen, kan het zeifs niet
Wie partij
doen, als zij het beginsel schenden, kan aan den persoon van zijn tegenstander alle recht laten wedervaren.
De voor Groen onverbreekbare samenhang tusschen partij en beginsel
ligt ook in het vaak door hem uitgesprokene: „In ons isolement ligt onze
kracht."
Reeds in 1855, bij het staken van De Nederlander, wees hij er op, dat,
hoezeer hij sympathie getoond had voor al wat in de velerlei richtingen
waar en goed was, toch algemeenheid van oppositie niet vermeden had
dl. I, bl. 83. Groen heeft die laatste
1) Adv. in de Ttveede Kamer der S.-G.,
samenvoeging vaak gebezigd, ofschoon hij wist, dat anderen daarmee aanduidden
eene oppositie, niet naar een stelsel, maar als stelsel; „uit persoonlijke voorkeur of
afkeer." Toch meende hij de uitdrukking in zijnen geest te mogen handhaven; waarvoor hij zich beroepen kon op De Cormenin, die schreef: „toute opposition qui n'est
pas systematique, n'a pas de caractere, de principe, d'influence, de but ni meme de
nom. Elle ne fait pas les affaires du pays." Zie Verscheidenheden over Staatsregt
en Politiek, bl. 59. Ook schijnt Thorbecke „stelselmatige oppositie - in goeden zin te
hebben verstaan. Toen Minister Van Heemstra 6 Dec. 1861 klaagde, dat hij tegenover zich vond eene „stelselmatige oppositie", heeft Thorbecke, de leider der
oppositie, de beschuldiging aanvaard. Volgens hem deed de Minister beter, zich de
vraag te stellen: „waaraan ontleent die stelselmatige oppositie zooveel kracht?" „Mij
dunkt", zoo ging Thorbecke voort, „juist tegenover eene stelselmatige oppositie wordt
een Ministerie, dat vast en hoop genoeg staat, door discussie stork." (Handd. v. d.
St.-Gen., II, 1861/62, bl. 363.)
2) Laatstelijk in Ned. Gedachten, 2de serie, dl. V, bl. 357. Ook schrijft Bluntschli.
Charakter und Geist der politischen Parteien
(1869), bl. 7: „Wie wir von dem
Geschichtschreiber verlangen, dasz er unparteiisch sei, das heiszt, dasz er das
Verhalten aller Parteien mit Wahrheit schildere und mit Gerechtigkeit bemesse, aber
nicht, dasz er parteilos sei, das heiszt, dasz er ein empfindungsloser Spiegel sei, der
die auszeren Lebensbilder gleichatig auffange und kalt reflektire, ebenso und in
noch hoherm Grade verlangen wir von dem Staatsmanne im Amt dasz er unparteiisch,
aber nicht, dasz er parteilos sei. -
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kunnen worden: „met de oppositie, dat is tegenstelling (tegen conservatieven
zoowel als radicalen) zou het levensbeginsel verloren zijn geraakt. Bij
wensch naar toenadering moet er, door vasthouden aan eigen stand- en
steunpunt zelfstandigheid en afzondering zijn. Dit exclusivisme heb ik bedoeld met het eenigszins paradoxe woord: in het geisoleerde van mijn
standpunt ligt de voorwaarde mijner kracht." 1)
Zoo 12 Nov. 1862 in de Tweede Kamer: „In welke verhouding staan wij
tot de conservatieve party? Van bondgenootschap? Neen; want ook nu,
indien we iets vermogen, zijn we enkel door isolement sterk. En waarom?
Omdat deze eigene stelling, deze scherp geteekende positie in de Kamer,
dit vasthouden aan de eigenaardigheid van het christelijk-historisch beginsel,
ons met een niet onbeduidend gedeelte der Natie verbindt. Wierden
wij met welwillendheid opgenomen en ingelijfd bij de conservatieven, we
zouden niets zijn dan eene fractie van eene fractie der vrijzinnige partij
Het zou voor hen zoowel als voor ons schadelijk zijn. De geschiedenis is
daaromtrent leerrijk. Het is gebleken dat, wanneer de conservatieve partij
zich aan ons aansluit, ook de meest geduchte Minister valt 2 ). Het is
evenzeer gebleken dat, wanneer wij op het terrein der conservatieve partij
geraken, de toenadering geene goede vrucht draagt. Dit is gebleken in
1856 3 ) , toen sommigen onzer geestverwanten in die proefneming heil
hebben gezocht. Het bondgenootschap was tegen de logica van den Minister
van Binnenlandsche Zaken 4 ) geen oogenblik bestand." 6 ) En nog in 1875
schreef hij: „In ons isolement ligt onze kracht.
„Of wilt ge never een hollandsch woord, in onze zelfstandigheid in onze
beginselvastheid ligt onze kracht.
„Dit was steeds het devies onzer vlig.
„Zelfstandigheid die, het heterogene afstootend, al wat homogeen is
aantrekt; die, zelf onwrikbaar, ter aansluiting bereidvaardig de hand reikt.
„Van 1829 tot nu toe was ik steeds, zoo ik meen, aan het zinrijk adagium
gedachtig." 6 )
Zelfstandigheid, die „al wat homogeen is" aantrekt.
Groen wees daarom het verwijt af, alsof het overleg, dat Dr. Kuyper en
Mr. De Savornin Lohman destijds bij de stembus met de Roomschen wilden,
tegen zijn adagium streed 7 ).
1) Narede van vikarigen stryd, bl. 100. Hij haalt daarbij aan de woorden van
Chantepie de la Saussaye: „Het noodzakelijk exclus(iv?)isme van het anti-revolutionaire of christelijke-historische beginsel is, naar onze overtuiging, de eenige

waarborg van wezenlijke liberaliteit in het beoordeelen en handhaven der regten en
belangen van alle partijen."
2) Thorbecke in 1853.
3) Met het Ministerie Van der Brugghen.
4) Thorbecke, die in 1862, toen Groen deze woorden sprak, weder Minister van
Binnenlandsche Zaken was.
5) Zie Vrijheid v. Chr. Nat. Ondertvijs, enz., bl. 33.
6) Ned. Gedachten, 2de serie dl. VI, bl. 9.
7) Tevens merkt hij aldaar, bl. 4, over den uitslag van de verkiezingen in 1875,
op: „Er was tusschen de Anti revolutionairen en de Rootnschgezinden verstandhouding.
„Dr. Kuyper heeft op de verkregen winst merkwaardigen invloed gehad.
..Door meedoogenlooze toepassing van de zinspreuk: In ons Isolement ligt one
-

-
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Trouwens haalde Groen reeds 28 Sept. 1856 in de Tweede Kamer der
S.-G. met instemming aan dit woord van Guizot: „C'est pour tons les
Chretiens, quelles que soient leurs dissidences dans la sphere Chretienne,
un interet evident et un devoir imperieux de s'accepter et de se soutenir
mutuellement comme des allies naturels, contre anti-chretienne.
Ce ne sera pas trop de toutes leurs forces et de tous leurs efforts reunis
pour triompher." 1 )
Aantrekken wat homogeen is. Maar geene coalitie. „Van coalitie hoor
ik telkens gewag maken. Vriend van coalitie ben ik, in mijne parlementaire
loopbaan, niet geweest. Ook than, evenals in 1869, zeg ik: „Wie ons volgen
wil, kan meegaan, maar op vaderlandschen bodem voegt, in den strijd tegen
ongeloof en radicalisme, aan de christelijk-protestantsche rigting, indien
zelfstandigheid en veerkracht haar niet ontbreekt, leiding en initiatier 2 )
Getuigt het niet voor het ernstige karakter van den politieken strijd, dat
Groen om zijne isolementsleuze vaak is bespot, alsof deze staatsman de
dwaasheid verkondigd had, dat voorwaarde van kracht zoude wezen het
geheel alleen staan 3 ) , ook in anti-revolutionaire kringen blijft nog
telkens, dat men weinig van die leuze verstaat, wanneer men daar soms
de vraag ziet opgeworpen, of het oogenblik niet is aangebroken, om over
te gaan tot isolement.
Immers be.hoeft, zoo men bedoelt Groan's woord in toepassinq te brengen, die vraag nooit te worden gesteld. Isolement, gelijk Groen het verstond,
is altijd de voorwaarde van kracht; blijft derhalve steeds geboden.
Juist door den wezenlijken samenhang tusschen partij en beginsel had
Groen van Prinsterer in de Tweede Kamer der S.-G. vaak zoo moeilijken
strijd te voeren. Daar heetten twee machtige partijen tegenover elkaer te
staan; eigenlijk de Kamer te verdeelen. Maar — Groen zag ze niet. In
zooverre hij in de conservatieve partij geen zelfstandig karakter, geen haar
eigen beginsel kon ontdekken, en haar niet anders kon zien dan als deel
van de vrijzinnige partij; haar anti-Thorbeckiaansche deel. „Als inconsekwente fractie van het liberalisme, volgde zij Thorbecke; somtijds weerkracht." Zie ook bl. 6, over de verstandhouding met ,anti-liberale Roomschgezinden",
daarbij getrouw „aan de Christelijk-nationale oppositie tegen het Ultramontanisme",
enz..
1) Adv. in de Tweede Kamer der S.-G.,
dl. II, bl. 176.
2) Ned. Gedachten, 2de serie, dl. IV, bl. 23/24. Over coalitie in ruimeren zin
in Aan de Kiezers (1864) no. XI, bl. 27, waar hij zegt te willen: „Coalitie, met
iedereen die het goede wil. Met iedereen, met v. Zuijlen, met v. Nispen, met
Thorbecke vooral ook, met iedereen, zoodra en in zooverre hij ter bescherming van
geloof en gewetensvrijheid tegen het zuiver liberalisme (Socialisme en Moderne
theologie), dat ons in School, in Kerk, in Staat, bijkans overmeestert, gezind is.
Coalitie, zooals ik ze, ook in de Kamer, beschreef.
„ „Omtrent mijne zucht naar Coalitie kan men volkomen gerust zijn. Ik ben niet
tot werven of bedelen bekwaam of gezind. Ik heb niet en ik zoek niet kracht in deze
Kamer; althans ik heb en ik zoek ze vooral buiten de Kamer. Hier coaliseer ik mij
telkens met iedereen die met mij, in de handhaving der volksregten, eensgezind is."
3) Bij de begrootingsdiscussie in 1873 vergeleek Mr. Wintgens in dezen Groen
met Simeon den Stylist, die, op eene zuil gezeten, van daar zijne leerstellingen verkondigde, zonder te zien wat overal in de wereld de feiten der werkelijkheid waren.
Zie Groen, Ned. Gedachten, 2de serie, dl. VI, bl. 8/10. Blijkbaar niet op de hoogte,
of te hoog; als Simeon de Styliet.
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barstig, doorgaans gedwee." 1) De vierdaagsche discussie, in December 1864
in de Tweede Kamer over het verschil tusschen liberaal en conservatief
gevoerd, de „donkere dagen Wm:5r Kerstmis", gelijk Bugs ze heeft genoemd,
toen dat verschil volgens Mr. Geertsema een „raadseltje" werd, bevestigde dan ook wat Groen jarenlang in die Kamer en daarbuiten uitgesproken
had 2) .
Trouwens kon Groen schrijven: „Thorbecke zelf was bij uitnemendheid
conservatief." 3 ).
3. Partijen

een natuurlijk verschijnsel.

Volgens Theodor Rohmer toont de geschiedenis, dat in de bloeiendste
tijden van de bloeiendste Staten partijstrijd gevonden werd; dat de partijen
de noodzakelijke uitdrukking van het staatsleven zijn 4 ).
Ook Bluntschli schrijft: „Je reicher und freier sich das politische Leben
gestaltet, um so entschiedener treten die politischen Parteien vor. Die
politisch begabtesten Volker zeigen daher die ausgebildetste Parteibildung.
Die Geschichte der rOmischen Republik and die Entwicklung des englischen
Stats und der nordamerikanischen Union sind nur aus den Kampfen der
politischen Parteien zu verstehen, in welche die romische, die englische und
die nordamerikanische Nation sich theilten. Erst das Ringen und die
Reibung der Parteigegensatze treibt die hochsten statlichen Schopfungen
hervor, deren ein Volk fahig ist, und bringt den Reichthum der verborgenen
Volkskrafte an den Tag. Die Parteien sind die naturnothwendige
Erscheinung and Aeuszerung der machtigen innern Triebe, welche das
politische Leben der Nation bewegen." 5 )
Friedrich Paulsen beschouwt insgelijks partijen als natuurlijke verschijnselen: „Der boden, in dem die Parteien wurzeln, ist die Verschiedenheit
der materiellen und der ideellen Lebensinteressen. Nicht die Verschiedenheit
der Meinungen; sie ist im Ganzen eine sekundare Erscheinung. Dagegen
jedes grosze Lebensinteresse giebt Veranlassung zur Parteibildung: die
wirtschaftlichen, die sozialen, die politischen, die religiOsen Interessen geben
Anlasz zur Entstehung ebensovieler Parteibildungen" 6 ).
Adolf Merkel wijst mede op het ontstaan van partijen overeenkomstig
den natuurlijken gang, dat verstrooide krachten pogen, door vaste verbinding tot meer beteekenis to komen 7 ).
1) T. a. p., 2de serie, 4:11. IV, bl. 69.
2) Zie daarover Aan de Kiezers (1865), no. XIII: Of er eene conservatieve
party is?
3) Ned. Gedachten, 2de serie, dl. IV, bl. 212. Ook schreef in 1873 Prof. Tellegen
in de Prov. Gron. Ct.: Thorbecke was allesbehalve volbloed liberaal. Hij was
conservatief en eigenlijk contra revolutionair.
-

„Hij wilde tot peen prljs herinnerd worden aan de verwantschap zijner zoogenaamde Nederlandsche denkbeelden met de Fransche en revolutionaire der vorige
eeuw." Zie Groen, t. a. p., dl. V, bl. 261.
4) T. a. p., bl. 4.
5) T. a. p., bl. 2/3.
6) Preuszische faiwbiicher, Bd. 95, Heft III (Maart 1899), bl. 396; in een opstel:
Lieber Parteien and Parteipolitik.

7) T. a. p., blz. 96.
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Groen van Prinsterer dacht in dezen niet anders. Zoo haalde hij met
instemming aan. wat Dr. L. R. Beijnen in zijn Overzigt van de Staatsregeling
van ons Vaderland schreef: „Bovenal hechte men het grootste gewigt aan
het juiste begrip bij de leerlingen, van de partijen, in vroeger of later tijden
hier ontstaan, en trachte hun, zooveel mogelijk, de edele of onedele roersel
van haar streven en handelen onbevooroordeeld aan te toonen, opdat zij,
in onzen constitutionelen staat, zich vroeg aan het denkbeeld mogen gewennen dat het te voorschijn treden van partijen eene gewone en dus
natuurlijke vrucht van het leven van een vrij yolk is."
1)
Groen gaat dan aldus voort: „Zoo is het! waarschuwe, met kracht en

ernst, gelijk onmiddellijk daarna gedaan wordt, tegen het ontaarden der
partijen in partijschappen, maar neem, met de getrouwheid in het werkzaam belijden eener eigen overtuiging, al wat een staatsvorm bezielt en
veredelt niet weg. Waar geen verscheidenheid van inzigt zich, ook in het
streven naar invloed op de praktijk, openbaart, daar ontbreekt het aan
overtuiging, of aan veerkracht, aan beginsel of aan karakter. In onze dagen
vooral, te midden van eene wereldcrisis, in gewigt en felheid bijkans ongeevenaard, is het vreemd wanneer geen scherp geteekend verschil van rigting,
omtrent de vraagstukken waarmee de toekomst van Staat en Kerk in verband
is, bespeurd wordt. Dergelijk verschijnsel is diep betreurenswaard. En
waarom? niet slechts omdat het van laakbare onverschilligheid getuigenis
draagt, maar omdat deze staatkunde eener somtijds hooggeroemde partijloosheid op een partijdigheid van minder verheven aard uitloopt, op een
politiek van omstandigheden en standpunten, van intrigue en taktiek. Een
overtuiging, niet in beginsel geworteld, is al te buigzaam en plooit zich naar
elke windvlaag van het eigen belang."
4.

Partijen

noodzakelijk voor het constitutioneele leven.

Voor de zuivere ontwikkeling van den constitutioneelen regeeringsvorm
heeft in de vorige eeuw te onzent geen staatsman grooter beteekenis gehad
dan Groen van Prinsterer. En zoo heeft hij ook op het belang van partijen
voor onzen regeeringsvorm gewezen.
Reeds zeide hij 23 Maart 1849 in de Tweede Kamer der S.-G.: „Hoe is
het mogelijk dat er geene partijen bestaan in een Constitutionelen Staat:
Indien men krachtens het refit van enquete eenige Engelschen kon laten
overkomen, om van hen te vernemen, of er, onder een Constitutioneel
Gouvernement, partijen moeten zijn, dan geloof ik, dat zij vragen zouden:
wat meent gij toch? gij zoudt immers niet een ligchaam verlangen zonder
ziel? zoo gij geene partijen wilt, laat dan, naar uw geliefkoosde leus:
„bezuiniging door vereenvoudiging", het Gouvernement de Kamers ontbinden en, kan het zijn, niet weer bijeenroepen. Eene Vertegenwoordiging,
waar zich geen verscheidenheid van gevoelens en vastheid van overtuiging
openbaart, is minstens overtollig." 2 )
Ongeveer terzelfder tijd schreef hij ook: „Liever geen Staten-Generaal
dan vergaderingen zonder oppositie; vergaderingen waar het aan vrijmoedig1)
2

)

Zie Aan de Kiezers (1865), no. XV, bl. 5.
Adviezen in de Tweede Kamer der S.-G., zitting van 1849,

bl. 50/51.
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heid en ernst ontbreekt om de verscheidenheid van inzigten, die omtrent
de hoofdtrekken der Politiek altijd bestaan zal, te openbaren en ter toetse
te brengen." 1 )
Voorts verwees hij 8 Juni 1850 in de Tweede Kamer der S.-G. naar deze
uitspraak van Guizot: „Pour qu'une assemblee populaire puisse etre un
moyen habituel de gouvernement fort et regulier, it faut qu'elle soit ellememe fortement organisee et gouvernee, ce qui ne se peut qu'autant qu'elle
contient de grands partis unis par des principes communs, et marchant
avec suite et discipline, sous des chefs reconnus, vers un but determine. Or
de tels partis ne se forment et ne subsistent que lorsque des interets puissants
et des convictions fermes et longues, rallient et retiennent ensemble les
hommes. line certaine mesure de foi aux idees et de fidelite aux personnes
est la condition vitale des grands partis politiques, comme les grands partis
politiques sont la condition du gouvernement libre." 2 )
Dat Groen de noodzakelijkheid van partijen in eenen constitutioneelen

Staat erkende, staat in verband met zijn opvatting van de taak der Regeering. Eenerzijds huldigde hij de „constitutionele waarheid, dat een Ministerie
niet voor de meerderheid der Tweede Kamer behoeft te wijken." 3 ) Maar
voegde hij er aan toe „men zou in dat stelsel te ver kunnen gaan."
„Indien een Minister zelfs van vele belangrijke vraagstukken Beene portefeuille-kwestie maakte, kon dit strijdig worden met de constitutioneele leer;
uitloopen op handhaving van het Ministerie quand meme; te kort doen aan
den eisch van gemeen overleg." Wezenlijk regeeren, waarop Groen zoo
vaak heeft aangedrongen, achtte hij slechts mogelijk, indien het Ministerie
in de Tweede Kamer op eene krachtige meerderheid steunde. Wel behoefde
deze er niet aanstonds, bij het optreden van een Ministerie te zijn, maar
op den duur mocht zij Loch niet ontbreken. Daarom moet er zijn een
homogeen Kabinet. „Hetgeen ik aan een niet-homogeen Ministerie verwijt,
is niet dat het de meerderheid niet heeft, maar dat het zich in de onmogelijk1)

Verscheidenheden over Staatsregt en Politiek,

bl. 59. Even tevoren merkt

hij op: „Heeft het Gouvernement een systema, dan moet het, niet naar willekeur

en luim, maar stelselmatig worden bestreden of ondersteund. En zoo het geenerlei
systema heeft, moet het, reeds uit dien hoofde, het voorwerp zijn eener stelselmatige
tegenkanting, die het tot aftreding, of tot een aannemen en formuleren en naleven
van beginselen, dwingt."
2) Adv. in de Tweede Kamer der S. G., dl. I, bl. 313. Ook schrijft Paulsen in
het aangehaalde opstel, bl. 393/94: „Man kann die Parteien als eine spontan
entstehende Noth-Organisation ansehen, wodurch eine Menge iiberhaupt erst fahig
wird zu berathen, zu verhandeln, Beschlusse zu fassen... Ohne diese Noth-.
Organisation waren die Verhandlungen einer Menge ganz dem Zufall preisgegeben;
der erste geschickte Redner, jede kleine Faktion wfirde sie zum ersten besten
Entschlusz fortreiszen, wie man es in Studentenversammlungen beobachten kann."
Ontbraken de partijen, dan zouden in den Rijksdag eerst eenigen tijd „alle moglichen
Meinungen durcheinander schwirren; dann wiirde durch eine Abstimnung eine zufalLige Mehrheit gebildet werden, die morgen, nach einer neuen Rede, einer ebenso
zufalligen anderen Mehrheit wiche. Die Parteiorganisation giebt die Moglichkeit
einer Ordnung and Klarung der Anschauungen vor der Vorhandlung und Beschluszfassung." Is in de partijen een voorloopig oordeel gevormd en wordt dit straks
ontwikkeld, dan zal ten slotte de stemming eenigermate geschikt zijn, „die verschiedenen Auffassungen in ihrem wirklichen Starkeverhaltnisz zu zeigen und das
was man den Willen der Versammlung nennt, darzustellen."
3) T. a. p., dl. I, bl. 405.
-
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heid stelt de meerderheid te verkrijgen
Om te regeren, moet het
Ministerie in de Kamers hebben eene meerderheid die het regelmatig
ondersteunt; eene meerderheid die, met de beginselen van het Ministerie
bekend en eensgezind, aan dit Ministerie kracht en bijstand verleent; eene
partij die, in zaken van mindere aangelegenheid, somtijds individuele begrippen en meeningen (nooit beginselen) , die eigenliefde of bedilzucht
althans, ten offer brengt aan de instandhouding en waardigheid van het
Gouvernement." 1 )
Zonder vasten steun staat de Regeering steeds bloot aan allerlei cornbinatie van minderheden of wel, zij laat zich verleiden tot het op minder
goede wijze maken van combination.
Zoo is voor Regeering en Volksvertegenwoordiging het ontbreken van
goed georganiseerde, groote partijen een gevaar.
5. Regeering boven de partijen.
Het Ministerie-van der Brugghen was aanstonds de gevangene van
Thorbecke, door enkele dagen na het optreden in de sluitingsrede van 5 Juli
1856 uit te spreken, dat niet zou worden afgeweken van het beginsel der
gem engde school, waaraan de natie gehecht was.
Ook maakte het een niet spaarzaam gebruik van schoonschijnende uitdrukkingen, bestemd om eene sfeer van welwillendheid road om zich te
scheppen, en daarmee de tegenstelling van de beginselen te verdoezelen.
Zoo verklaarde het Ministerie geene exclusieve politiek te willen maar eene
verzoenende staatkunde; zich boven de partijen te stellen en recht voor
alien te wenschen.
Tegenover dergelijke kunstenarijen kon Groen van Prinsterer meedoogenloos zijn.
Geen exclusieve politiek.
„Ik dacht"
zoo zeide Groen 22 Nov. 1856
„dat elke waarheid exclusief is; dat elke politiek het tegendeel van het
stelsel waarop zij gebouwd is, uitsluit."
Eene verzoenende staatkunde. — „In welken zin?"
Recht voor alien. — Maar die uitdrukking „teekent ieder lid van elke
Kamer en van elk Kabinet."
Boven de partijen. „Ik houd mij nog aan den wenk van een Duitschen
nabuur, dat een Gouvernement, hetwelk zich boven de partijen stelt, doorgaans onder de partijen raakt." 2 ) Waarmee gedoeld wordt op deze woorden
van Stahl: „Ich hate gefunden dasz die Manner von denen man sagt, sie
stehen fiber den Parteien meistens unter den Parteien stehen. Es sind
namlich solche, welche sich rechts und links nach den Parteien umsehen,
weil sie selbst keinen sichern und unwandelbaren Maszstab der Ueberzeugung
in dem Herzen tragen, und deswegen, je nachdem die Parteien auszer ihnen
stehen, sorgsam abcirkeln, wohin man treten miisse, um gesichert und
unangefochten in der guten Mitte zu stehen."

1) T.a.p., dl. I, bl. 212/13.
2) Zie voor het bovenstaande Groen's Adviezen in de Ttveede Kamer der S.-G.,
II. bl. 189. Ook bl. 205.
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schijnbaar verheven, in waarheid eer het

6. Party en regeeringsprogram.
Thorbecke zeide 13 Nov. 1862 in de Tweede Kamer der S.-G., dat eene
„oppositie van rigting" welkom moet zijn aan een constitutioneel Gouvernement. „Niet" dus ging hij voort „eene oppositie van haarkloverij, niet
eene oppositie die personen kracht te discrediteeren, maar eene oppositie
die regeeringsprogramma is, die programma tegenover programma stelt.
Niet in den vorm zoo als ik het door mijn geachten vriend uit Arnhem 1 )
hoorde voorstellen, om in discoursen of in manifesten programmata tegen
programmata op te hangen, maar door de gansche parlementaire houding,
door een vast stelsel van handelen in wetgeving en in de controle van het
bestuur." 2 )
Op dezen eenigszins wrangen aanval luidde Green's bescheid, met het
fijn-geestige en rake slot: ,.Laat ons zien wat de Minister van eene partij,
om met regt partij te kunnen heeten, verlangt. Een partij te willen zijn is
niet genoeg; men moet, zegt hij, hebben een regeringsprogram.
Een
regeringsprogram! Gesteld dat mij in vroeger jaren, toen genoegzaamheid
van levenskracht nog daar was, de uitnoodiging gedaan ware om, behoudens
eigen overtuiging en met inachtneming der regels van den constitutionelen
staatsvorm, opgenomen te worden in een Kabinet 3 ) , en dat, in die casuspositie, de President-Minister met zijn ambtgenooten mij had geraadpleegd
over een regeringsprogram, mij dunkt, ik zou hebben gezegd, het program
kan op tweeerlei wijs worden geredigeerd: liefst zou ik daarin met kracht
zien uitkomen de uitnemendheid van het christelijk-historisch beginsel 4 );
maar komt u dat minder wenschelijk voor, ook dan behoeft men niet
verlegen te zijn. Gij kunt bijv. zeggen: „wacht op mijne daden", of ook:
„wat vraagt gij naar mijne rigting? die is overbekend", of ook: „de gegeven
toestanden onderwerp ik aan mijn eigen beginsel." 5 ) Ook dan zal men,
ook dan zal althans de begaafde staatsman, die in de Tweede Kamer zoo
veel invloed heeft, de bruikbaarheid, de uitnemendheid van uw programma
niet betwisten; het is kort, het is kernachtig, en het heeft nog eene eigenschap, in eene voorzigtige politiek onwaardeerbaar, dat het tot niets hoegenaamd verbindt.
Doch een program dat niet verbindt, kan geen aanspraak geven op den
titel van partij." 6
Zoo werd overmoed terechtgewezen.
)

Gwen van Prinsterer.
Parlementaire redevoeringen. Van Februari 1862 tot September 1863,
bl. 151/52.
Bij die gelegenheid sprak Thorbecke ook over Groen van Prinsterer's „terrible
1)
2)

vrijmoedigheid."
3) Dus is zoodanige uitnoodiging nooit, ook niet in 1856 gedaan.
4) Ook geeft Groen een regeeringsprogramma in Parl. Stud. en Schetsen, dl. I,
no. VII, bl. 1/2. Een korter program, t. a. p., dl. I, no. II, bl. 1.
5) De „regeeringsprogramma" 's van Thorbecke.
6) Zie Vrijheid van Cluistelijk-Nationaal onderwijs enz., bl. 53/54.
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7. Party en organisatie.
In zijn hiervoren aangehaalde opstel wijst Paulsen er op, dat het begrip
van partij veronderstelt organisatie; dat eene niet-georganiseerde groep
nog Beene partij vormt; dat het mitsdien eigenlijk is een pleonasme, om te
spreken van eene georganiseerde partij.
Ook Groen van Prinsterer heeft dat gevoeld; ja, herhaaldelijk geklaagd
over het gemis van organisatie, waardoor telkens de kracht ontbrak, die
van anti-revolutionaire zijde kon en moest uitgaan.
„Door niet een partij te vormen, kon het gebeuren dat de christelijk.
historische rigting, in de volkskern zoo magtig, desniettemin telkens in de
drukpers, in de Kamers, in het Kabinet magteloos werd."
Groen wist, dat hij veel instemming vond bij het yolk; dat hij uiting gaf
aan den nog immer aanwezigen nationalen geest; dat het liberalisme, hetwelk
zijnen eminenten vertegenwoordiger in Thorbecke had, zich niet aansloot
bij, maar in strijd was met het Nederlandsche volkskarakter. En evenwel
was het niet mogelijk, dien nationalen geest tot heerschappij te brengen;
de anti-nationale overheersching te breken. Door afwezigheid van organisatie. Als politieke partij — dus zeide hij in 1862 in de Tweede Kamer der
S.-G. —9 zijn we „in organisatie en invloed, onbeduidend. In deze Kamer.
Tn de periodieke drukpers. Niet eene courant, niet een weekblad en zelfs
niet een maandschrift. Onze kiesvereenigingen kwijnen en sterven weg.
Onze christelijk-historische, onze anti-revolutionaire theorie is bijkans niet
bekend dan onder den vorm van caricatuur tot op den huidigen dag." 1 )
En zoo schrijft hij in 1865: „terwijl Thorbecke eene partij, eene school
gevormd heeft, ik niet. Er is geen zweem van. Waar zijn zij die zich,
inderdaad en met de veerkracht en volharding, hetzij eener politieke partij,
hetzij eener staatsregtelijke school om mijne beginselen hebben geschaard?
Zoo er een kiem is, van het ontkiemen was er, in dertig jaren niet veel blijk.
Sedert ik, van 1829-1832, de Nederlandsche Gedachten schreef, tot op
heden, is het mij niet gelukt de hoofdgedachte waaraan mijn leven gewijd
werd (zinspreuk, zoodra ze begrepen wordt, van den meest eenvoudigen
Christen) „Tegen de Revolutie het Evangelie" aan mijne wetenschappelijk
gevormde landgenooten te doen verstaan." 2 )
Zoo kon het gebeuren, dat de Heer Van Heukelom, een der destijds
vooraanstaande liberale leden van de Tweede Kamer der S.-G., aldaar in
1864 aan Groen kon toevoegen, dat hij was „de leider van eene partij, die
uit niet veel meer dan den geachten spreker zelven bestaat." 3 )
Groen zelf wist beter; was meer op de hoogte; voelde, hoe hij met een
groot deel des yolks in geestverwantschap stond.
Maar de organisatie ontbrak. En zoo schreef hij zelf in 1869: „sedert
lang heet ik het hoofd der anti-revolutionaire partij.
1) Zie Vrijheid van Christelijk-Nationaal onderwijs enz., bl. 54. Zie ook Aan
de Kiezers (1865), no. I, bl. 5 en no. XIX, bl. 18.
2) Aan de Kiezers (1865), no. III, bl. 13/14. Hij wijst dan o.a. op den crudMinister Bosscha, die in zijn Kroon en Ministers verteld had, „dat de anti-revolutionaire staatsleer het landsheerlijk gezag naar middeneeuwschen trant, en zonder
gemeen overleg in de wetgeving, begeert."
3) Zie t. a. p., no. (XII, bl. 12.
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„De ijdelheid van dezen eeretitel, waar het op politieken, op parlementaken strijd aankomt, heb ik telkens, vooral ook in 1856, meer nog in 1866,
verleerd." I)
Wat hij later herhaalt: „Neen! nooit was ik anders dan in bedriegelijken
schijn, waaraan ik zelf geen schuld gehad heb, naar den gebruikelijken zin
van het woord, hoofd van een party." 2 )
Voorts is, behalve organisatie van de partij in het land, ook noodig
organisatie in de Kamer. Zoo schrijft Groen in 1865 3 ) : „ook in den
parlementairen strijd is een soort van krijgstucht onmisbaar. De uitkomst
is zelden gelukkig, wanneer elk zijn eigen gang gaat. De toestand van den
leader wordt (en des te meer, naar mate der talrijkheid van het leger)
bezwaarlijk en ongerijmd, wanneer niemand verkiest te worden geleid."
Maar hoever moet de krijgstucht gaan? Niet zoover, dat „discussie in
een comediespel ontaardt 4 ). Doch, aan den anderen kant, het is de ontbinding eener partij, wanneer zij aan haar erkenden leidsman, ten ware
zijn afval zonneklaar zij, niet eene ruime mate van crediet geeft. Van
obeissance passive, van een stemmen tegen eigen overtuiging, mag geen
sprake zijn; maar ik acht den wenk van Thorbecke, in het derde der vergelijking, niet onjuist: een Jong of ficier moet, in de hem allezins geoorloofde
kritiek, niet te spoedig van oordeel zijn dat de veldheer ongelijk heeft."
Mr. Van Nierop had gezegd, dat hij niet anderen voor zich kon laten
denken. Groen merkt daarover op: „Maar die karakteristieke onbekwaamheld is verre van algemeen. Velen, zeer velen kunnen dit wel. Ik verstout
mij het vermoeden te opperen dat eene talrijke wetgevende vergadering,
alleen hierdoor, het gevaar van een poolschen landdag te worden kan
ontgaan. Men is gebonden aan eigen overtuiging, maar een eigen overtuiging, in deze beteekenis van het woord, wie heeft ze, wie kan ze hebben
omtrent de velerlei onderwerpen, die ter tafel worden gebragt? wie is er
die, bij deze of gene stemming, onder een ernstig bewustzijn van verantwoordelijkheid, zijn eigen overtuiging niet, kant en klaar, bij een ander,
bij een kantoor dat hij voor goed houdt, gehaald heeft? Het oordeel van
een deskundige, van een specialiteit, van iemand die er oneindig meer van
weet, heeft grooten invloed. Al redeneert men er tegen, al ligt daarin ook
een zeer wezenlijk gevaar, het is minstens een noodzakelijk kwaad. Welnu!
Litt hoofd eener partij heeft de taak der leiding, omdat hij gerekend wordt
bij uitnemendheid te zijn de deskundige, de specialiteit, in al wat den
algemeenen gang (ler politiek aangaat. Zelf denker in alles te zijn, dit gaat
niet, al zou het voorgeschreven worden bij de wet. Veler overtuiging
brengt mee dat het beter is een ander, een denker van beroep, voor hen te
laten denken en in de uitkonist zijner overdenking te berusten, zich daarbij
(gelijk het in een schilderachtig wijzen op de liefelijkheid der rust beet)
neder te leggen, dan, door vasthouding aan een onrijpe gedachte, uit een
-

1) Ned. Gedachten, 2de serie, dl. I, bl. 27.
2) T. a. p., 2de serie, dl. I, bl. 117.
3) Aan de Kiezers, no. XII, bl. 12.
4) Mr. Blusse had gesproken over sterke vereenigingen van de liberale partij
voor 1853, maar wilde zich daarover niet verder uitlaten, want het was „een
glibberig terrein." Zie t. a. p., no. XII, bl. 12.
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zeer vlugtig onderzoek geboren, zich to stellen tegenover den meester, die
gedacht, nagedacht, doorgedacht heeft."
Het voor zich laten denken, voor Groen van Prinsterer mogelijk; volgens
hem voor eene wetgevende vergadering onmisbaar.
8. Aantal partijen.
Tegen de Revolutie
het Evangelise 1 ) .
In deze uitspraak, deze strijdleus van Gwen van Prinsterer ligt ook, dat
hij in dieperen zin, als richting, als beginsel, op staatkundig gebied slechts
twee partijen kende 2 ).
Had de Minister van Justitie in 1849 eene driedeeling gemaakt in de partij
van het behoud, die van gematigden vooruitgang, die van snellen vooruitgang; eigenlijk eene driedeeling, die alleen kon Belden voor de drie
fractien der vrijzinnige partij, en de anti-revolutionaire partij geheel ignoreerde, Groen stelde daartegenover: „Geen drie, twee partijen zijn er.
De eene, die onder velerlei wijzigingen de Revolutie-leer in beoefening
brengt; de andere, welke haar onder alle vormen en wijzigingen, bestrijdt." 3 )
En wet is opmerkenswaard, hoe Groen's diepere beoordeeling tot zekere
hoogte is aanvaard ook door wie niet stonden op anti-revolutionairen bodem.
Groen van Prinsterec haalde in 1864 aan, dat volgens eene Kamerrede
van Mr. Wintgens in April 1862 slechts „tweeerlei rigtingen zich tot partijen
hebben gevormd," de lib( en de anti-revolutionaire 4 ) .
De oud-Minister Bosscha schreef in 1863, dat alien, „die in onzen tijd eene
overtuiging hebben over staatszaken, behooren tot eene van twee partijen":
de liberale of de daartegenover staande anti-revolutionaire partij. 5 )
Ook kon Groen in 1865 wijzen op wat Mr. W. van Goltstein had geschreven: „Inderdaad bestaan er in ons land slechts twee partijen; degene,
die zich gaarne bij uitstek de liberate partij noemt, maar eerder den naam van
de radicale verdient, en de antirevolutionaire." 6 )
Dat er naar diepste beginsel slechts twee partijen zijn, vindt men ook bij
Stahl, die alle politieke groepeeringen splitst in de partijen der Revolutie
en die der Legitimateit 7 ). Tot de eerste rekent hij de liberale, de liberaalconstitutioneele, de democratische en de socialistische partij. Onder de laatste
verstaat hij „alle diejenigen, welche ein HOheres, unbedingt Bindendes, eine
gottgesetzte Ordnung anerkennen fiber dem Volkswillen und ueber den
Zwecken der Herrscher-gegebene Autoritat, geschichtliches Recht, natiirliche
Gliederung, welche noch einen Grund und Maszstab der Staatsordnung gelten
lassen auszer dem Rechte und Nutzen des Menschen und der Freiheit des
Volks oder der mechanischen Sicherung der Gesellschaft."
1) Eigenlijk ligt hetzelfde in den titel van zijn werk: Ongeloof en Revolutie.
2) Zoo is anti-revolutionair, gelijk Groen 5 Dec. 1853 in de Tweede Kamer der
St.-Gen. verklaarde, de naam voor eene politieke richting, „die niet binnen de
beperkt is."
grenzen der Hervormden, zelfs niet der Protestantsche Gezindheid,
Zie Ned. Gedachten, 2de serie, dl. V bl. 123 en 280.
3) Zie t. a. p., 2de serie, dl. IV, bl. 231.
4) Zie Aan de Kiezers, III, bl. 13.
5) Kroon en Ministers, bl. 103/04.
6) T. a. p., VI, bl. 13.
7) Die gegenwartigen Parteien in Staat und Kirche, 2de dr. (1868), bl. 2.
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En schier woordelijk spreekt Stahl overeenkomstig Groen's hierboven
vermelde tegenstelling, als hij zegt: „Es gibt eine Macht, aber auch nur Eine
Macht, die Revolution zu schlieszen. Dies ist das Christenthum" 1 )
9. Slot.
Zoo heeft Groen van Prinsterer naar links en rechts strijdende, de beteeke
nis van staatkundige partijen in helder licht gesteld; allerlei onhelderheid te
dezen aanzien zoeken te verdrijven; menige schoonschijnende, dock inderdaad
onjuiste voorstelling ontrafeld; de „terrible vrijmoedigheid", die Thorbecke
hem toeschreef, ook bier getoond; niet anders beoogende dan de zuivere
toepassing van onzen regeeringsvorm, het welzijn des yolks, de heerschappij
van beginselen boven de politiek der lagere sferen.

1)

Was ist die Revolution?

(1852), bl. 15.

Dr. KUYPER'S NALATENSCHAP
DOOR Mr. TH. HEEMSKERK.

Het gedenkboek van de anti-revolutionaire partij is een stuk historie,
geschreven midden in den strijd. Wij gedenken den weg, dien wij geleid zijn,
om dan weer voor ons uit te zien, en, door de lessen van het verleden geleerd
met opgewekten moed in het goede spoor voort te treden.
Gaan wij eene halve eeuw, en nog iets langer, terug, dan vinden wij als
centrale figuur, als leider en aanvoerder, Dr. Kuyper. Zoo zeer heeft hij zijn
stempel op de anti-revolutionaire partij gedrukt, dat zij haar streven niet
kan verstaan zonder van het zijne zich rekenschap te geven.
Wat is Dr. Kuyper's nalatenschap? Wij moeten deze vraag ons stellen.
In korte woorden wil ik trachten er een antwoord op te geven.
Wij kunnen beginnen met uiterlijk waarneembare zaken en instellingen,
en dan is de lijst van het voornaamste reeds dadelijk niet gering: „De
Standaard", „De Heraut", een aantal theologische, geschiedkundige, encyclopaedische, staatkundige werken, vele parlementaire redevoeringen, eenige
producten van wetgeving, de anti-revolutionaire partij in hare tegenwoordige formatie, de Vrije Universiteit, de Gereformeerde Kerken zooals zij
thans in Nederland bestaan.
En deze lijst kan worden aangevuld met twee verschijnselen: ten eerste
de vrijheid van de Christelijke volksgroepen in Nederland op geestelijk en
maatschappelijk gebied in ons rationale leven, verworven zonder aan
anderer vrijheid te kort te doen; ten tweede de erkenning, in ruimer kring
dan vroeger werd mogelijk geacht, van de noodzakelijkheid van sociale
verzoening op Christelijken grondslag.
Niets van dat alles kon tot stand komen zonder dat God het werkte;
geen mensch kan arbeiden door eigen kracht of verdienste; wat niet uit
God is, moet onder gaan. Ook heeft, wie leiding geeft, behoefte aan medewerkers, die niet werktuigelijk, maar door denzelfden geest bezield, de hun
aangewezen taak vervullen.
Maar het komt voor, dat een man door God geroepen wordt en met
bizondere gaven wordt toegerust, om bergen te verzetten, wegen te banen,
en orde en bloei te brengen, waar verwarring en verval reeds heerschte, en
dreigde met verlies van onontbeerlijk goed.
Zulk een man moet een ruim veld overzien, hij moet een eigen levens- en
wereldbeschouwing hebben.
En dat was de gave, aan Dr. Kuyper geschonken, dat is ook zijne eigenlijke nalatenschap.
Uitgangspunt is natuurlijk, wat het bij ons alien wezen moet, het persoon-
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lijk geloof in de Heilige Schrift, in onze ellende, in onze verlossing door
Christus, alles slechts verstaan bij het licht van den Heiligen Geest. Wie
daarbij slechts in een kleinen kring om zich heen ziet, kan een oprecht
Christen zijn, en in dien kring tot zegen wezen, maar zijne werkzaamheid
heeft geen wijden omvang.
Dr. Kuyper echter zag aanstonds in, dat het bier ging om de Goddelijke
openbaring, die licht geeft in de ziel en in alle kleine bizonderheden des
levens, maar die tevens is van kosmische beteekenis, dat wil zeggen, dat
zij het heelal omvat en niet slechts ons eigen hart ons doet kennen, ons
de Schrift als het Woord Gods heeft geschonken, en den Christus als Verlosser, met de Kerk, om het Evangelie te prediken aan alle creaturen, maar
tevens tot ons komt in al het leven in de natuur, in de menschheid en in de
volken met hun eigen leven en hunne onderlinge verhouding. En zoo toonde
hij ons eene wereld van oneindige ruimte, van onmetelijke draagwijdte voor
dit en het volgend leven.
Schijnbaar in tegenspraak daarmede is, dat hij bouwde op den grondslag
van een bepaald historisch feit, het opkomen van het Calvinisme, terwijl
toch de Christenheid in haar geheel niet is beperkt tot de Calvinistische
groep. Dat hieraan eene tegenwerping kan worden ontleend, heeft hij zelf
ook wel gevoeld, en hij heeft dan ook wel betuigd, dat Calvinisme nooit
iets anders mocht bedoelen te zijn dan Christendom, maar Christendom
dan van de beste keur. Hier is de eenig mogelijke en in hoofdzaak juiste
rechtvaardiging, maar tevens dan ook een gevaar, dat niemand, die Calvinist wil zijn, mag uit het oog verliezen. Het gevaar van geestelijken
hoogmoed en verkettering, dat den mensch door zijn diep zondigen toestand
altijd bedreigt, en hem kan leiden tot afdwalen op ;laden van duisternis.
bekrompenheid en dwingelandij.
Houdt men dit gevaar goed voor oogen en vermijdt men zulke paden,
dan kan men Dr. Kuyper's keuze van het Calvinisme in het juiste licht zien.
Hij zag in het Calvinisme de incest universeele conceptie van de Goddelijke openbaring, geldende zoowel in de Schrift en in der menschen ziel,
als in de gansche wereld en in het leven, in ieder yolk en iederen volkskring.
De Goddelijke openbaring bestrijkt alles, het gansche geestelijk leven, maar
ook iedere levensfunctie, ieder natuurverschijnsel. Dit zag hij als den hoofdtrek van het wezen van het Calvinisme, daarom was het zijn uitgangspunt.
Voorzeker was er nog iets, dat die keuze bepaalde. 's Lands historic, die
ons leert, dat in den worstelstrijd tegen Spanje het Calvinisme de kracht
van het volksleven heeft uitgemaakt, en trots verzet in menige pijnlijke
woeling ons land in de zeventiende eeuw tot grootheid heeft gebracht, en
zijne plaats te midden des yolks heeft aangewezen.
Maar dat zou niet voldoende geweest zijn, indien het niet van universeel
karakter was, en paste zoowel voor dezen tijd als voor het verleden.
Geloof en wetenschap, staatkundig, maatschappelijk en kerkelijk leven,
alles is of te leiden uit eerie bron, Gods Souvereiniteit en Gods openbaring.
Waar ook de tegenstander was, dien Dr. Kuyper bestreed, altijd hield
hij dit veelzijdig karakter van zijn !evens- en wereldbeschouwing in het oog,
en met name zijn staatkundige strijd is niet te verstaan, wanneer men den
wetenschappelijken grondslag in al zijn streven uit het oog verliest.
Toen zijne politieke werkzaamheid aanving, stond hij niet tegenover
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denzelfden tegenstand als het Calvinisme in de 16e eeuw. Het ging wel als
toen voor de vrijheid van geweten, maar niet tegenover eene overheid, die
door Rome geleid, een ander geloof dan het Roomsch Katholieke niet wilde
dulden, maar het ging tegen den stillen geloofsdwang van den modernen
Staat, die zich aandient, hetzij als rustende op de volkssouvereiniteit, hetzij
als draagster der Staatssouvereiniteit krachtens eigen wezen en macht.
Hij heeft het beeld daarvan op treffende wijze geteekend in de Stonelezing: Het Calvinisme en de Staatkunde, bl. 79 en 80, waar hij, na gewag
gemaakt te hebben van Nederlands opstand tegen Span*, van de Engelsche
„glorious Revolution" onder Willem III van Oranje tegen de Stuarts, en
van de Amerikaansche revolutie, tot zijne Amerikaansche hoorders sprak:
„Tegen alle deze nationale omwentelingen, die met het gebed op de
lippen, en in het vertrouwen op Gods hulpe, ondernomen werden, staat
nu de Fransche Revolutie principieel over. Zij ignoreert God. Zij stelt zich
tegenover God. Zij weigert een dieperen grondslag van het leven te erkennen,
dan die in de natuur, d. i. hier in den mensch zelven, ligt. Het ni Dieu ni
maitre is hier het eerste artikel der belijdenis van het meest volstrekte
ongeloof. God in zijn vrijmacht wordt onttroond, en de mensch met zijn
vrijen wil op den troon geplaatst. 's Menschen wil beschikt. 's Menschen
welbehagen beslist. Alle macht, alle gezag gaat van den mensch uit. Zoo
komt men van den enkelen mensch op de vele menschen, en in die vele
menschen als yolk genomen schuilt dan de diepste bron van alle souvereiniteit. Er is dus niet als in uwe staatsstukken sprake van een uit God
afgeleide souvereiniteit, die door Hem onder bepaalde omstandigheden, op
het yolk gelegd is, neen, maar van eene oorspronkelijke souvereiniteit, die
overal, in alle Staten, uit het yolk zelf opkomt, en die eenvoudig berust
in den menschelijken wil. Een volkssouvereiniteit alzoo, die met Godloochening volkomen gelijkstaat. En hierin nu ligt de zelfverlaging. Op
Calvinistisch erf, gelijk ook in uv, Constitutie, voor God de knie gebogen,
maar tegenover den medemensch fier het hoofd omhoog geheven; maar
hier, op het standpunt der volkssouvereiniteit tegen God de vermetele vuist
gebald, en onderwijl als mensch voor zijn medemensch gekropen, en deze
zelfvernedering verguld door een fictie van een voor duizenden van jaren.
door lieden, waarvan niemand heugenis heeft, gesloten contrat social."
Dat was de volkssouvereiniteit, verworpen in Duitschland door de Historische school van De Savigny en Niebuhr. Dr. Kuyper, voortgaande,
teekent nu de staatssouvereiniteit in deze trekken: „Aileen maar wat men
er voor in plaats stelde, bracht ons nog verder van de wijs. Niet yolkssouvereiniteit, neen Staatssouvereiniteit zou het nu zijn, een product van
Duitschlands philosophisch pantheisme. In de realiteit belichamen zich
ideeen en onder alle de verbindingen van mensch en mensch was de Staatsidee
de hoogste, de rijkste, de volkomenste. Zoo werd de Staat een mystiek
begrip. De Staat was een geheimzinnig wezen, met een schuilend ik, met
een zich ontwikkelend Staatsbewustzijn, met een zich sterkenden Staatswil,
door een langzaam proces zich bewegende naar een hoogste Staatsdoel.
Het yolk werd alzoo niet gelijk bij Rousseau, genomen als de optelsom
der individuen. Zeer terecht zag men het in: een yolk is Been aggregaat,
maar een organisch geheel. Dat organisme nu had zijn organische geledingen.
Die kwamen historisch allengs uit. Door deze organen werkt de Staatswil.
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en voor dien Staatswil had alles te bukken. Deze Staatswil was oppermachtig, was souverein. Die souvereine Staatswil kon zich in een republiek,
kon zich in een koningschap, kon zich in een Caesar, kon zich in een
Aziatisch despoot, kon zich in een tirannie als van Philips van Spanje, of
in een dictator als Napoleon uiten. Dat alles waren slechts vormen, waarin
de iene Staatsidee zich belichaamde, stadien van doorgang in het nooit
eindigend proces. Maar in wat worm dit mystieke wezen van den Staat
zich ook openbaarde, de idee bleef oppermachtig, de' Staat deed zijn
souvereiniteit kortweg gelden, en te zwichten voor deze Staatsapotheose
bleef de steep der wijzen voor elk Staats/id. — Zoo vervalt elk transcendent
recht in God, waartoe de verdrukte zich opheft. Er is geen ander recht
dan het immanente recht, dat in de wet beschreven werd. De wet is recht,
niet omdat haar inhoud aan de eeuwige beginselen van het Recht beantwoordt, maar omdat zij wet is. Stelt ze morgen vlak het tegenovergestelde
vast, zoo zal ook dit recht wezen. En de vrucht van deze doodende theorie
is dan ook dat het rechtsbesef wordt afgestompt, dat elke rechtsvastheid
uit de gemoederen wijkt, en dat alle hoogere geestdrift gebluscht wordt. Wat
is is goed, omdat het is, en niet een God die ons schiep en kent en die zelf
hoog boven alle Staatsmacht uitgaat, maar de gedurig wisselende wil van
den Staat, die niemand boven zich heeft, en daardoor feitelijk zelf God
wordt, beslist hoe ons leven zal zijn. En als ge nu bedenkt, dat deze mystieke
Staat alleen door menschen tot wilsuiting komt, en alleen door menschen
zijn wil doorzet en handhaaft, behoeft het dan nog betoog, dat ook deze
Staatssouvereiniteit de onderwerping van den mensch aan den mensch niet
te boven komt en niet kan opklimmen tot een plicht der gehoorzaamheid,
die zijn klem vindt in de conscientie?"
Maar een met deze bestrijding van den tegenstander is het innemen van
een eigen standpunt, het bouwen op een vasten grond, het erkennen van de
Souvereiniteit Gods, uit welke alle gezag onder menschen is afgeleid. Dr.
Kuyper gaat voort:
„Zoowel tegenover de Volkssouvereiniteit der Encyclopaedisten, als
tegenover de Staatssouvereiniteit der Duitsche Pantheisten, handhaaf ik
daarom hoog de souvereiniteit Gods, die als bron van alle gezag onder
menschen door het Calvinisme geproclameerd is. Het Calvinisme handhaaft
het hoogste en het beste in onze aspiration door alle mensch en alle yolk
voor het aanschijn van onzen Vader in de hemelen te plaatsen. Het Calvinisme rekent met het feit der zonde, dat men eerst weggegoocheld heeft,
en nu in zijn pessimistische buitensporigheden' als het wezen van ons aanzijn
begroet. Het onderscheidt tusschen de natuurlijke ineenschakeling van onze
organische samenleving, en het mechanisch verband, dat het overheidsgezag
ons aanlegt. Het maakt het zwichten voor het gezag licht, omdat het in
elk gezag ons den eisch van de souvereiniteit Gods doet eerbiedigen. Het
verheft ons van een gehoorzaamheid uit vreeze voor den sterken arm, tot
een gehoorzaamheid om der conscientie wil. Het leert ons van de bestaande
wet opzien tot de bron van het eeuwig recht in God, en stort ons den
onverwinbaren moed in om rusteloos tegen het onrecht, ook van de wet,
in naam van dat hoogste Recht te protesteeren. En hoe machtig ook de
Staat uitbreke en de vrije persoonlijke ontwikkeling in gedrang brenge,
boven dien machtigen Staat schittert voor ons zielsoog steeds als nog
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oneindig machtiger de majesteit van den Koning der koningen, bij wiens
vierschaar steeds het recht van appel voor elken verdrukte openstaat, en
tot wien steeds ons gebed blijft opgaan, of Hij ons yolk, en in dat yolk
ons en ons huis, mocht zegenen."
Reeds hier heeft Dr. Kuyper doen uitkomen het gewichtige gevolg van
de erkenning, dat de souvereiniteit der overheid van God is afgeleid.
Terwijl aan de eene zijde daarin ligt de stevige grondslag voor het gezag,
waarmede van Gods wege de overheid is bekleed, wijst het aan de andere
zijde de begrenzing van dat gezag aan. In de volgende beschouwingen wordc
dit reader uitgewerkt. De souvereiniteit in eigen kring moet worden geeerbiedigd.
Hij vat het kortelijk op blz. 88 aldus samen: „In velerlei onderscheiding
zien we alzoo de souvereiniteit in eigen kring zich doen gelden, 1 e. in de
persoonlijke sfeer door de souvereiniteit van het genie en de persoonlijke
meerderheid, 2e. in de corporatieve sfeer der universiteiten, gilden, genootschappen, enz. 3e. in den domestieken kring van het gezin en huwelijksleven,
4e. in de gemeentelijke autonomie. In alle vier deze sferen nu heeft de
Overheid niet eigenmachtig haar ordonnantien op te leggen, maar de
ingeschapen levenswet te eerbiedigen. God heerscht in die sferen even
vrijmachtig als Hij in den Staatskring door de Overheid heerschappij voert.
Gebonden door haar eigen lastbrief, mag alzoo de Overheid den Goddelijken
lastbrief, waaronder deze sferen staan, niet ignoreeren, noch wijzigen, noch
verscheuren. De Overheids-souvereiniteit bij de gratie Gods gaat hier, om
Gods wil, voor een andere souvereiniteit van even Goddelijken oorsprong
uit den weg."
Maar nu komt ten slotte een hoogst gewichtig punt aan de orde, door
Dr. Kuyper een netelig vraagstuk genoemd (blz. 91) , „hoe in den Staat te
oordeelen zij over de souvereiniteit der Kerk. Netelig noem ik dit vraagstuk,
niet omdat ik over de conclusie aarzel, of ook ten opzichte van deze conclusie
aan uwe instemming twijfel."
Iets verder, blz. 91 en volg., zet hij de zaak uiteen.
„Het netelige ligt in het artikel onzer Belijdenis dat aan de Overheid
de taak oplegt, „om te weren en uit te roeien alle afgoderij en valschen
godsdienst" 1 ). Het netelige ligt in de eenparige en eenstemmige betoogen
van Calvijn en zijn epigonen, die juist de tusschenkomst der Overheid in de
rake der Religie vorderen. En nog sterker spreekt dit netelige in het niet
te loochenen felt, dat het niet zelden Baptisten en Remonstranten waren, die
voor nu drie eeuwen, dit stelsel der vrije kerk tegen het Calvinisme verdedigd hebben. Voor de hand ligt dan ook de beschuldiging, dat we met
voor vrijheid van religie te kiezen niet den handschoen voor het Calvinisme
opnemen, maar lijnrecht tegen het Calvinisme ingaan.
Ter afwering nu van dit onverkwikkelijk vermoeden, plaats ik den regel
op den voorgrond, dat het bijzondere karakter van een stelsel niet gekend
worth uit wat het met andere voora[gaande stelsels gemeen heeft, maar zich
2)
teekent in datgene waarin het van die voora[gaande stelsels verschilt.
1) Dit werd geschreven in 1898. In 1905 werd door de Synode der Geref.
Kerken in Utrecht het gravamen tegen een gedeelte van art. 36 gegrond verklaard.
2) Ik cursiveer.
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De roeping der Overheid, om alien valschen godsdienst en afgoderij uit te
roeien, dagteekent van Constantijn den Groote, en was de terugslag op de
afschuwelijke vervolgingen, door zijn heidensche voorgangers op den keizerlijken Croon aangewend tegen de sekte van den Nazarener. Sinds was dat
stelsel door alle Roomsche theologen bepleit en door alle Christen-vorsten
toegepast. Dat in dat stelsel de waarheid school was in de dagen van
Luther en Calvijn de algemeen gangbare overtuiging. Alle theologen van
naam, Melanchton voorop, hebben dan ook Servets brandstapel goedgekeurd; en het schavot te Leipzig voor een streng Calvinist, Krell, opgericht
droeg van Luthersche zijde een veel bedenkelijker karakter. Maar terwijl in
de eeuw der Reformatie schier alleen de Gereformeerden, (die der Lutherschen en Roomschen zijn spoedig geteld) , aan schavot en brandstapel hun
slachtoffers bij tienduizenden geleverd hebben, begaat men nochtans in de
historie de grove en verregaande onbillijkheid, om hun steeds dien eenen
brandstapel van Servet als crimen nefandum te blijven voorwerpen. Desniettemin betreur ik niet alleen dien &nen brandstapel, maar keur dien
onvoorwaardelijk af. Edoch af, niet als de uiting van een specialen karaktertrek van het Calvinisme, maar, heel anders, als de fatale uiting van een
eeuwenoud stelsel, dat het Calvinisme gevonden had, waarin het was
opgegroeid, en waaraan het zich nog niet had ontworsteld. Wil ik daarentegen weten wat ten deze nit het eigen beginsel van het Calvinisme voortvloeit, dan is het vraagstuk geheel anders te stellen. Dan dient ingezien en
erkend, dat dit stelsel, om afwijking in religie-aangelegenheden onder de
crimineele jurisdictie der Overheid te brengen, regelrecht voortvloeit uit
de overtuiging, dat de kerk van Christus op aarde slechts in den vorm en
als den instituut kan optreden. Aileen die eerie kerk was de Kerk van
Christus, en al wat van haar afweek, werd geacht vijandig tegen die dene
ware kerk over te staan. De Overheid had dus niet te oordeelen, niet te
keuren, noch zelf te beslissen. Er was slechts dene kerk van Christus op
aarde, en the eenig denkbare kerk had zij tegen schisma, haeresie en secte
te beveiligen. Doch breek the eene kerk, geef toe dat de kerk van Christus
in onderscheidene landen, ja in een zelf de land, in velerlei formatie, in
veelheid van instituut kan optreden, en met de eenheid der zichtbare kerk
valt aanstonds weg al wat er uit voortvloeide. Valt nu niet tegen te spreken,
dat het Calvinisme zelf feitelijk breuke in de eenheid der kerk bracht, en
dat joist in de Calvinistische landen een rijke veelheid van allerlei formation
optrad, dan is de echt Calvinistische karaktertrek ten deze te zoeken, niet
in wat het een tijdlang het oude stelsel nasprak, maar in datgene wat het
nieuw uit zijn eigen wortel geteeld heeft. De uitkomst getuigt dan ook nog
na drie eeuwen, dat in alle overwegend Roomsche landen, zelfs in de
Zuid-Amerikaansche republieken, de Roomsche, en in alle Luthersche
landen de Luthersche kerk, Staatskerk is en bleef, terwijl de vrije kerk
uitsluitend opbloeide in the landen, the onder de beademing van het Calvinisme kwamen, d.i. in Zwitserland, Nederland, Engeland, Schotland en de
Vereenigde Staten van Noord-Amerika. In Roomsche landen wordt de
gelijkstelling tusschen de onzichtbare met de zichtbare kerk, onder pauselijke
eenheid nog volgehouden. In Luthersche landen heeft men met „cuius regio
eius religio" op gedrochtelijke wijze de hof-confessie tot landconfessie
gemaakt, en de Gereformeerden hard behandeld, als ballingen afgewezen
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en als vijanden van den Christus gesmaad, te Leipzig ze zelfs ter dood
gebracht. In het Calvinistisch Nederland daarentegen vonden alle vervolgden om des geloofswille een toevluchtsoord, werden zelfs de Joden
gastvrij ontvangen, waren de Martinisten in eere, bloeiden de Mennonieten.
en traden ook de Remonstranten en Roomschen met huiskerken op. De
Independenten, uit Engeland verjaagd, hebben in het Calvinistische Nederland de plek voor het hol van hun voet gevonden, en het is tilt datzelfde
Nederland dat de Mayflower uitzeilde om de Pilgrimfathers over te brengen
naar hun nieuwe vaderland.
Het is dus geen uitvlucht waarin ik heul zoek, het zijn de klare feiten
der historie, waarop ik mij beroep; en ik herhaal hier: niet in wat het
Calvinisme tilt het verleden overnam, maar in wat het nietuv schiep, moet
de diepe grondtrek gezocht van zijn karakter."
Ik houd op met citeeren. Men zou met verdere citaten geheele bladzijden
kunnen vullen en het voorafgaande is genoeg, om de beproefde beginselen,
waaruit de Antirevolutionaire partij leeft, ons in herinnering te brengen.
De souvereiniteit der overheid is afgeleid van de souvereiniteit Gods; de
overheid is Gods dienaresse. Dit geeft den grondslag aan van het gezag, en
waarborgt tevens de vrijheid. Daardoor toch wordt aangegeven de plicht
der overheid tot eerbiediging van iedere souvereiniteit in eigen kring, die,
niet afgeleid uit de overheid, door God zelf in de maatschappij is
ingesteld.
Staat en maatschappij blijven van elkaar onderscheiden. Staat en kerk
evenzeer. leder heeft zijn eigen terrein.
Het is niet van gering belang, maar van het hoogste gewicht, dat de
Antirevolutionaire partij zich steeds daarvan rekenschap geeft en de nalatenschap van Dr. Kuyper bewaart.
Wat aangaat de onderscheiding tusschen staat en maatschappij, daarin
ligt het verweer tegen staatsalmacht op stoffelijk en geestelijk gebied; tegen
socialisme, dat de staatsmacht in handen wil brengen van een klasse om
van staatswege de maatschappij te vormen en alles terugbrengt niet tot
rechtsvragen, maar tot een machtsvraag; tegen ieder rationalisme, dat,
hoezeer bedwongen door de macht der feiten, in zijn wezen er naar streeft,
om het geestelijk leven aan de staatsmacht ondergeschikt te maken.
Meer dan ooit dringt zich in onze dagen de noodzakelijkheid op om
vast te houden aan het verschil tusschen de taak der kerk en de taak van
den staat.
Niet aan de overheid, maar aan de kerk is de opdracht gegeven: „Predikt
het Evangelie aan alle creaturen". Ongetwijfeld vloeit daaruit voort de
plicht der overheid als dienaresse Gods om de kerk, en, daar zij in velerlei
organisatie optreedt, de kerken, daarin vrij te laten, maar geenszins om die
taak van haar over te nemen. De overheid mist daartoe het orgaan, beefs
Dr. Kuyper geschreven; zij heeft daartoe ook niet de roeping van Godswege.
Geen opdracht, wel een vingerwijzing, dat zij die opdracht ook niet kan
verwachten, in het woord van Christus: „Mijn koninkrijk is niet van deze
wereld". Een rijk als Israel, dat tevens „kerk" was en als drager van Gods
openbaring door Hem werd geregeerd, is niet in overeenstemming met de
bedeeling van het Nieuwe Testament, waar geen wereldsch koninkrijk van
Christus is en waar de kerk onder de volkeren is verspreid.
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Net overheidsgezag te gebruiken ter handhaving van het geloof is in strijd
met hetgeen de Schrift ons leert, dat het geloof is de gave Gods, gewerkt
door den Heiligen Geest.
En al het streven van welke kerkelijke zijde dan ook om het overheidsgezag te gebruiken niet tot vrijlating maar tot handhaving van de leer der
kerk, is op mislukking, verkettering en schrikkelijke dwingelandij en wreedheid uitgeloopen.
Niet van revolutionairen maar van Goddelijken oorsprong is de geloofsvrijheid, en de taak van de overheid in het handhaven van de rechtsorde,
het steunen daarbij van het zwakke waar dit noodig is, is reeds niet gering.
Hieromtrent wordt door sommigen het streven en het stelsel van Dr.
Kuyper op vreemde wijze misverstaan, alsof hij meende dat de overheid
daarin geen anderen leidraad heeft dan wat men noemt de gemeene genade.
Zeker heeft die daarbij een woord mee te spreken. Rom. XIII vs. 6 bevat
de opdracht aan de overheid als dienaresse Gods, om de rechtsorde te
handhaven, en de vermaning aan de Christenen, om aan de overheid onderworpen te zijn, en schatting te betalen om der conscientie wit. Die overheid
was de heidensche Romeinsche overheid, die niet anders deed dan eene
rechtsorde naar de gemeene gratie te handhaven.
Maar diezelfde Romeinsche overheid heeft spoedig bewezen, dat men
met de gemeene gratie alleen te kort schiet. Toen zij meende, dat het
Christendom in conflict kwam met hetgeen zij als staatshoogheid beschouwde, vervolgde zij de Christenen, en randde de vrijheid der kerk aan. Ook
heeft in later tijden het Christelijk rechtsbesef in de Romeinsche rechtsorde,
die slavernij en een al te arbitrair karakter van het eigendomsrecht erkende,
zekere correcties aangebracht.
De overheid, zich hare Goddelijke roeping bewustwordend, heeft dan
ook na te gaan welk licht in de Tien Geboden en in de verdere Goddelijke
openbaring der Schrift geschonken wordt omtrent de grondslagen van het
maatschappelijk leven, en, bijgevolg, van de rechtsorde, die zij heeft te
handhaven. En dit besef moet in de overheidspersonen en in het yolk
worden aangekweekt.
Slechts moet deze studie beoefend worden niet door onderwerping aan
een kerkelijke uitspraak, maar bij het licht van het Woord en den Geest
met erkenning van de wetenschap, souverein van Godswege op haar terrein.
Dit alles behoort ook tot Dr. Kuyper's nalatenschap, en is in weinig
woorden samengevat in art. 3 van het Antirevolutionair program van
beginselen:
„Ook op staatkundig terrein belijdt zij (d.i. de antirevolutionaire partij)
de eeuwige beginselen, die ons in Gods Woord geopenbaard zijn; zoo
evenwel dat het staatsgezag noch rechtstreeks, gelijk in Israel, noch door
de uitspraak van eenige kerk, maar alleen in de conscientie beide van
overheid en onderdaan aan de ordinantien Gods gebonden zij."
Hier wordt niet de gemeene gratie, maar de goddelijke openbaring, met
name in de Schrift, als norm gesteld, en de plicht van overheid en yolk
aanvaard om aan de ordinantien Gods de conscientie te binden, en dienovereenkomstig te handelen. Natuurlijk in hunne onderlinge verhouding en
ieder naar eigen roeping. Het yolk heeft de ordinantie Gods als grondslag
van de maatschappelijke orde te aanvaarden en de overheid heeft die als
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zoodanig te handhaven, wat het yolk weer van de overheid heeft te
begeeren; alles tot bewaring van ieders rechten.
Maar waar het gaat om de verhouding van den mensch tot God, daar is
het terrein der kerken, en moet van de overheid worden geeischt, dat zij
de kerken in hare prediking en kerkelijk leven eerbiedige en vrij late.
Het bewaren van de nalatenschap van Dr. Kuyper is de roeping der
Anti-revolutionaire partij en het is van belang, dat zij die roeping vervulle
en niet inslape.
Men stelle zich eens voor, dat de Antirevolutionaire partij niet ware
opgetreden, en niet met bewustheid in de door Dr. Kuyper aangegeven
richting ware tot ontwikkeling gebracht. Dan zou het Christelijk onderwijs,
de Christelijke opvoeding, door het staatsgezag naar rationalistischen trant
onderdrukt zijn geworden en ware het kerkelijk leven natuurlijk verslapt.
De godsdienstvrijheid, die dan nog zou zijn overgebleven zou niet aan het
geloovig Protestantisme maar nagenoeg uitsluitend aan Rome's steeds
ongedeelde macht ten goede zijn gekomen. De strijd voor de souvereiniteit
in eigen kring, voor de geestelijke vrijheid, heeft het geloovig Protestantsch
volksdeel weer zijn plaats in het nationale leven verzekerd, en is aan
gewetensvrijheid, maatschappelijke vrijheid, wetenschappelijke studie, geloofsleven, en eerbiediging van ieders recht ten goede gekomen.
Wie afwijkt van dezen weg en den strijd aanbindt voor overheersching
of bevoorrechting van eenig geloof of eenige kerk, en dus niet meer voor
gewetensvrijheid, geeft zijn goed recht prijs, en stelt zich bloot aan overheersching van anderen.
De Antirevolutionaire partij onder leiding van Dr. Kuyper heeft voor
het geloovig Protestantsch Christelijk volksdeel zijn plaats in het nationale
leven veroverd, of heroverd, zoo men wil. Na zijn verscheiden heeft de
Antirevolutionaire partij met Gods hulp te arbeiden om die plaats te behouden. Schiet zij daarin te kort, of wordt haar dit belet, dan gaan ooze
vrijheden en geestelijke schatten teloor.

DE ANTIREVOLUTIONAIRE PARTIJ
IN DE STATEN-GENERAAL
DOOR Prof. Dr. P. A. DIEPENHORST.
Felten worden in deze historische verhandeling verwacht, niet allereerst
bespiegelingen. Die verwachting hopen wij niet te beschamen, door niet
te geven eene volledige opsomming van data en facta. Het toegestane bestek
sluit alle gedachte aan volledigheid uit en zoo is beperking tot enkele op
den voorgrond tredende episoden geboden.
Eerst wordt geschetst onder welke omstandigheden bijna vijftig jaren terug
een antirevolutionaire Kamerclub werd opgericht; vervolgens worden enkele
droeve bladzijden uit het antirevolutionaire beleven opengeslagen, waarbij
de strijd van 1894 in beeld wordt gebracht; dan worden de gloriepunten
belicht, waarbij aan het ministerie Kuyper voile aandacht wordt geschonken;
eindelijk wordt de ontwikkelingsgang van de belangrijkste vraagstukken
geschetst.
Doordien voor de zuiverheid van oordeel niet allereerst nieuwste historie,
maar de verder terugliggende periode wordt beschreven, komt meest het
verhandelde in de Tweede Kamer aan de orde, omdat destijds de antirevolutionaire partij nog niet in de Eerste Kamer die sterke vertegenwoordiging bezat, welke later aan het senatoriaal gebeuren teekening gaf.

Het jaar 1879 vormt een keerpunt; sindsdien treden vertegenwoordigers
der antirevolutionaire partij in de Staten-Generaal op naar geordend
verband.
Natuurlijk mag dit niet worden verstaan in dien zin, alsof vd•Or dit tijdstip
geen antirevolutionair zijn intrede in de Kamer gedaan had; integendeel,
reeds tientallen jaren terug hadden de besten en edelsten van antirevolutionairen huize hun stem op het Binnenhof doen hooren.
Groen van Prinsterer had daar reeds voor meer dan dertig jaren zijn
heroischen strijd tegen Thorbecke aangevangen; Keuchenius had voor de
zuivering onzer koloniale politiek en voor de ongerepte ontwikkeling der
parlementair-constitutioneele beginselen zijn taaie worsteling gestreden;
Elout van Soeterwoude had door zijn waardige en tactvolle houding in
parlementairen kring zich eervolle reputatie verworven; van Wassenaer
van Catwyck was al van 1866 of de man, die Leiden met eere vertegenwoordigde; de namen van Mackay, van Lynden, Teding van Berkhout,
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Saaymans Vader, Bichon van lisselmonde, de Jonge, van Asch van Wyck,
Schimmelpenninck hadden reeds voor 1879 bij het antirevolutionaire yolk
een goeden klank; ook had Gouda in 1874 Dr. Kuyper afgevaardigd en

zijn vurig verweer bracht bezieling in de antirevolutionaire gelederen.
Welke waardeering ook mag worden gekoesterd voor den moeizamen
arbeid, door deze pioniers geleverd, toch waren zij te gering in aantal en
te weinig organisatorisch saamgebonden dan dat zij aan de parlementaire
behandeling beslissende wending konden geven.
De bange conscientiekreet van Groen in 1871, toen hij met zijn „ik kan
niet anders, ik mag niet anders, ik zal niet anders" brak met alle zittende
leden en door het gansche land de antirevolutionaire kiezers uitnoodigde
hun stem slechts te geven aan Kuyper, Keuchenius en van Otterloo, is een
sombere aanwijzing van het gebrek aan in onderling contact geoefende
veerkracht der antirevolutionaire Kamerleden.
Ook na dien forschen greep kwam nog geen algeheel herstel. Typisch
staaltje van dat gebrek aan genoegzaam overleg is wel hetgeen zich afspeelde
in den herfst van 1875, toen de Minister van Binnenlandsche Zaken, Mr.
1. Heemskerk Azn. en de Minister van Finantien, Mr. J. van der Heim,
eene overeenkomst hadden gesloten met de Rhijnspoorwegmaatschappij,
die tot scherpe kritiek aanleiding gaf.
In het debat mengde zich ook Dr. Kuyper, die met een door hem ingediend voorstel de zaak in het rechte spoor zocht te brengen. Op ontoelaatbare, persoonlijk kwetsende wijze werd hij door Minister van der Heim
bejegend. Niet alleen Dr. Kuyper bracht zijn protest uit met de woorden:
„Waar gaan wij heen, Mijnheer de Voorzitter, als in een debat over de
deferentie die de Ministers aan de Vertegenwoordiging verschuldigd zijn,
een debat juist over de eerbiediging van de constitutionele regten van yolk
en Kamer; een debat, waarbij wij van onze zijde hardnekkig te strijden
hebben op de bres, die in de regten van het yolk en de constitutionele regten
van de Kamer gevallen was ---- wanneer vooral in zulk een debat, zeg ik,
een Minister des Konings zich veroorlooft een Volksvertegenwoordiger
dermate persoonlijk te beleedigen."
Van onverwachte zijde kreeg Dr. Kuyper steun. Fransen van de Putte
verzekerde op grond van zijne langdurige parlementaire ervaring nog nooit
„een lid deter Kamer te hebben hooren bejegenen door een Minister des
Konings, als zooeven de geachte afgevaardigde uit Gouda door den Minister
van Finantien." De heer de Roo van Aldertverelt dikte het nog wat aan
met de verklaring: „De woorden, die de Minister van Finantien gebezigd
heeft, zijn woorden zoo als ik in de tien jaren dat ik de eer heb lid van de
Kamer te zijn, nog nooit door een Minister tegenover een lid der Kamer
hoorde bezigen."
Verwacht zou worden, dat bij zoo fel persoonlijk conflict reeds zeker
gevoel van camaraderie de antirevolutionaire Kamerleden bij deze, overigens
technische kwestie, tot elkaar zou hebben gebracht. Maar hoe het liep,
toen het ten slotte tot
verhaalt Buys in zijn artikel Stormschade 1 ) : „

1 ) Opgenomen in Studien over staatkunde en staatsrecht
Arnhem, 1894, deel I, blz. 563 en vlg.

van Mr. J. T. Buys.
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stemming kwam, ontbraken alle antirevolutionairen op het appel en lieten
zij den veldheer alleen."
En het ongenoegzaam systematische der actie, en het klein getal stond
in den weg aan de krachtsontplooiing der antirevolutionaire fractie in de
Tweede Kamer, waar aan haar leden allesbehalve een „blijde incomste"
bereid werd. Hoe vijandig de stemming tegen hen in den bloeitijd van het
liberalisme was, blijkt nit eene meedeeling van den Roomsch-Katholieken
heer Haffmans in de Tweede Kamerzitting van 1884: „Ik herinner mij nog
levendig, hoe zwaar het onzen vroegeren President, den gemoedelijken
Dullert, viel, wanneer hij een antirevolutionair moest toelaten. De gebruikelijke gelukwensch wilde hem maar niet van de lippen. En toen nu
eindelijk, tot overmaat van smart, de heer Kuyper aan de deur klopte, toen
kon hij maar niet begrijpen, dat er geen verzet tegen de toelating kwam,
en zijn hamer was traag om te vallen. De invasie der kerkelijken (zooals
men de heeren noemt in de Kamer) was zijn harteleed; dit was het ergste
wat den goeden man gebeuren kon en vergalde hem de politiek, waarin
en waarvoor hij leefde".
Met die machteloosheid raakte het in 1879 gedaan. Typeerend is de
voor geen klein geruchtje
uitlating van den heer Rutgers van Rozenburg
vervaard --- in de zitting der Tweede Kamer van 21 November 1879:
„Neen, Mijne Heeren! lacht niet! De Kerkelijken zijn geen element om mede
te lachen. Als men ze heeft met mate, zijn ze een kostbaar middel tot
loutering van de liberalen, maar als men er te veel van heeft, is dit veeleer
om te huilen".

***

daarop liep het voor den heer Rutgers
„Te veel, om van te huilen!"
van Rozenburg en zijn medeliberalen bij den verkiezingsstrijd in 1879 uit.
Een keerpunt werd 1879!
Wat Kappeijne en de zijnen ten kwade hadden gedacht, werd ten goede
beschikt. De lont was in het kruit geworpen; van alien kant spatte het
vuur uit; een opgewekte verkiezingsstrijd werd het als nimmer te voren.
Natuurlijk vuurde de Standaard de geestdrift dag aan dag aan; verhef fend
is het de tintelende hoofdartikelen en driestarren te lezen, waarmee Dr.
Kuyper tot den kamp zocht te bezielen.
Op Maandag 14 April 1879 (no. 2165) vangt reeds de reeks artikelen over
De Juni-stembus aan en van dien dag of kregen de „mannen-broeders"
electorale teerkost op hun levensweg mee. In het nummer van 12 Mei 1879
(no. 2188) wordt meedeeling gedaan, dat het Centraal Comite zich definitief
gevormd heeft: in overeenstemming met de beslissing der Deputaten-vergadering zullen Dr. Kuyper als voorzitter, de Savornin Lohman en de Geer
van Jutphaas als assessoren optreden, terwijl Prof. Fabius als secretaris
zal fungeeren.
Van moeilijkheden bij de candidaatstelling blijkt naar buiten niet; alleen
in Utrecht hokte het aanvankelijk, waar de zoon van het Kamerlid van
Asch van Wyck tegenover Lohman op het schild zocht te verheffen Du,
Tour van Bellinchave. Van die kleine strubbeling afgezien, marcheert alles
naar wensch en niets wordt verzuimd om den volke de deugdelijkheid der
antirevolutionaire zaak en van haar candidaten te bewijzen.
Vooral Van der Hoop, Keuchenius en Lohman zijn favoriet. De Standaard
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van 4 Juni (no. 2206) bevat een geestdriftig hoofdartikel voor Ons driemanschap, Van der Hoop in Dokkum, 's Gravenhage, Appingedam en
Steenwijk; Keuchenius in Amsterdam, Rotterdam, Gorkum, Dordrecht en
Groningen; Lohman in Utrecht, Rotterdam, Gouda, Goes, Leeuwarden en
Assen. Hoe warm de toon voor Lohman gestemd is, moge blijken nit deze
woorden: „En de Savornin Lohman eindelijk is immers de held van het
woord, de vaardige scribent, de scherpe en toch bezonnen denker, die,
toen in 1875/1876 plotseling al wat eere onder ons had scheen weg te
vallen en de oordeelen Gods zwaar over ons werden, ons yolk in zijne
verlatenheid heeft getroost, voor zijn recht met mannenmoed heeft gestreden,
en al strijdend, al worstelend in het leven en tegelijk in de liefde van dat
yolk is ingegroeid".
Diezelfde warmte verkwikt, wanneer Lohman in Goes niet aanstonds
wordt gekozen en voor de herstemming in de Standaard van 17 Juni 1879
(no. 2217) dit entrefilet wordt opgenomen: „Ook Goes toonde weder,
hoe het zelfs aan politiek doorzicht mangelt, wie weer succes wacht van
allegaartjes-candidaten dan van mannen uit een auk." „Van Lynden
Sandenburg bracht het ten vorigen jare tot 588. Lohman thans tot 727.
Natuurlijk. Voor zulk een candidaat wordt men nog eens warm."
Leerzaam voor de kennis der vooraanstaanden in die dagen is de
advertentie die het Centraal Comite in de Standaard van 9 Juni 1879 (no.
2210) plaatste:
Het Centraal-Comite der Antirevolutionaire Kiesvereenigingen ondersteunt
voor de verkiezing van leden der Tweede Kamer, op Dinsdag 10 Juni a.s.,
de volgende candidaten:
Voor Groningen, Mr. L. W. C. Keuchenius, Advocaat te Batavia.
Voor Appingedam, Mr. A. J. Th. a Th. van der Hoop van Slochteren,
Lid der Provinciale Staten van Groningen, te Slochteren.
Voor Winschoten, Mr. A. J. Th. a Th. van der Hoop van Slochteren,
Lid der Provinciale Staten van Groningen, te Slochteren.
Voor Assen, Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, Raadsheer te
's Hertogenbosch.
Voor Leeuwarden, Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, Raadsheer te
's Hertogenbosch.
Voor Sneek, W. M. Oppedijk, Lid der Prrivinciale Staten van Friesland,
te IJlst.
Voor Dokkum, Mr. A. J. Th. a Th. van der Hoop van Slochteren,
Lid der Provinciale Staten van Groningen, te Slochteren.
Voor Steenwijk, Mr. A. J. Th. a Th. van der Hoop van Slochteren,
Lid der Provinciale Staten van Groningen, te Slochteren.
Voor Zwolle, A. baron Van Dedem, te Dalfsen.
Voor Almelo, I. Esser, Oud-Resident van Timor, te 's Hage.
Voor Deventer, Mr. A. P. R. C. baron Van der Borch van Verwolde,
Burgemeester te Gorssel.
Voor Zutfen, Mr. T. Ph. baron Mackay, Burgemeester te Winterswijk.
Voor Arnhem, Dr. Th. C. L. Wijnmalen, Onder-Bibliothecaris van de
Koninklijke Bibliotheek te 's Hage.
Voor Tiel, Jhr. Mr. G. J. Th. Beelaerts van Blokland, Referendaris bij
het Departement van Justitie, te 's Hage.
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Voor Amersfoort, Jhr. Mr. M. M. van Asch van Wijck, President van het
Muntcollege, te Utrecht. Aftredend lid.
Voor Utrecht, Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, Raadsheer te
's Hertogenbosch.
Voor Hilversum, A. baron Schimmelpenninck van der Oye. Aftredend
lid.

Voor Hoorn, Generaal W. von Wrangel auf Lindenberg, Lid van het
Hoog Militair Gerechtshof, te Utrecht.
Voor Alkmaar, H. W. van Marie, Majoor der Artillerie, te Naarden.
Voor Amsterdam, W. Hovy, Koopman; H. W. van Marie, Majoor der
Artillerie, te Naarden; Mr. L. W. C. Keuchenius, Advocaat te Batavia.
Voor Haarlem, Mr. L. W. C. Keuchenius, Advocaat te Batavia.
Voor Haarlemmermeer, S. baron Van Heemstra, Burgemeester te Hillegom.
Voor Leiden, 0. baron Van Wassenaer van Catwijck. Aftredend lid.
Voor Gouda, Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, Raadsheer te
's Hertogenbosch.
Voor Delft, H. Seret, 1 ste Luitenant der Artillerie.
Voor Rotterdam, Mr. L. W. C. Keuchenius, Advocaat te Batavia en
Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, Raadsheer te 's Hertogenbosch.
Voor Brielle, J. Wolbers, Hoofd-redacteur van de Werkmansvriend, te
Utrecht.
Voor den Haag, Mr. A. J. Th. a Th. van der Hoop van Slochteren, Lid
der Provinciale Staten van Groningen, te Slochteren.
Voor Dordrecht, Mr. L. W. C. Keuchenius, Advocaat te Batavia.
Voor Gorinchem, Mr. L. W. C. Keuchenius, Advocaat te Batavia.
Voor Middelburg, Jhr. J. L. de Jonge, te Zierikzee. Aftredend lid.
Voor Goes, Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, Raadsheer te
's Hertogenbosch.
Voor Breda, Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, Raadsheer te
's Hertogenbosch.
Voor Tilburg, Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, Raadsheer te
's Hertogenbosch.
Voor 's Hertogenbosch, Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman, Raadsheer te
's Hertogenbosch.
Namens het Centraal-Comite:
Mr. D. P. D. FABIUS,
Secretaris.
Den Haag, 7 Juni 1879.
Verrassend werd de uitslag, bracht reeds de geopende stembus van
10 Juni blijdschap, na de herstemming rees in de Standaard van 27 Juni
(no. 2226) deze jubeltoon over Het resultaat:
„Mochten wij veertien dagen geleden, bij de geopende stembus van 10
Juni, getuigen, dat er oorzaak tot dank was, ook thans, nu de uitslag der
herstemming bekend is, mogen wij in verhoogde mate herhalen, wat wij
Coen schreven: „Wat dreigde, is afgewend, wat men verwachtte, kwam;
wat men nauwelijks hopen dorst, werd ons geschonken."
„Van Wassenaer van Catwijck werd voor ons behouden; met een
meerderheid van bijna 500 stemmen werd hij opnieuw verkozen.

236

PROF. DR. P. A. DIEPENHORST

De Savornin Lohman nam, mede met beduidende meerderheid, de plaats
van Mr. Saaymans Vader in.
In Steenwijk, in Zwolle, en in Utrecht, verloren de liberale candidaten,
en werden in hunne plaats Van der Hoop van Slochteren, van Dedem en
du Tour van Bellinchave afgevaardigd.
Van der Hoop, Keuchenius, Lohman, ons Driemanschap, waarvoor heel
de antirevolutionaire partij met klimmenden aandrang een plaats op het
Binnenhof vroeg; die voor ons het middenpunt dezer gansche stembusbeweging uitmaakten; welnu, zij zijn ons alle drie gegeven, en hunne ver.
kiezing mag thans, meer dan eenige locale zegepraal, als een triumf onzer
beginselen begroet worden, een triumf van veel onschatbaarder gewicht dan
zelfs de vermeerdering van het aantal leden onzer richting, die de afvaardiging van dit driemanschap in de Tweede Kamer brengt.
Over de verkiezing van Baron Van Dedem verheugen wij ons mede van
harte. Wij hadden het nauwelijks durven hopen, veel minder verwachten,
dat een der onzen als volksvertegenwoordiger zou optreden in een district,
dat gedurende dertien jaren onafgebroken een liberaal koos.
Ook Du Tour van Bellinchave is een aanwinst; hij deelt in vele opzichten
onze heiligste overtuigingen."
Nog blijder werd de stemming, toen in Leiden door het overlijden van
Van den Bergh van Heemstede eene vacature ontstond en onze mannen
voor haar vervulling het oog vestigden op den vier-en--zeventig jarigen
Elout van Soeterwoude, die door zijn roerende toewijding aan het Volkspetitionnement den bond van trouw en lief de met de voorstanders van de
School met den Bijbel had vernieuwd en geadeld. Die naverkiezing in Leiden
zou de vreugde doen stijgen.
Prachtig is het warm gestelde hoofdartikel Elout! in de Standaard van
28 Juli 1879 (no. 2252) , aldus aanvangend: „Zou het waar kunnen zijn?
Zou dan ditmaal alles ons meeloopen? De Jonge, Van Wassenaer, Schimmelpenninck, Van Asch van Wijck behouden! Ons driemanschap: Van der
Hoop, Keuchenius en Lohman gewonnen! Du Tour en Van Dedem nog als
En dan nog Elout van Soeterwoude er bij! 0, als God het
overwinste 1
ons eens geven mocht, zou het dan niet in waarheid de kroon op het werk
zijn, dat onder zoo zeldzaam gelukkige auspicien op 10 en 24 Juni werd
volbracht?"
En de kroon op het werk kwam! Dinsdag 29 Juli had de stemming te
Leiden plaats; uitgebracht werden 1880 stemmen, waarbij 11 van onwaarde;
van de 1869 geldige stemmen kreeg Elout er 1223 en de Laat de Kanter
625 stemmen.
Geen wonder dat Dr. Kuyper in een enthousiast stukje juichte: „Zoo is
dan onze vurigste bede verhoord en ook onze Elout ons geschonken" (no.
2255) Het nummer van 5 Augustus (2259) bevat onder het jubelend
opschrift Elout heeft aangenomen! den aandoenlijken brief van Elout aan
de kiezers, die op hem hun stem hebben uitgebracht. Elout nam aan, maar
op een spoedig aftreden doelde zijn verklaring: „Niemand echter duide het
den grijsaard euvel, wanneer hij straks gedwongen mocht worden, na korte
werkzaamheden, zijn mandaat neder te leggen".

***
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de overwinning moest verder worden
De overwinning was behaald
doorgezet. Zij moest worden doorgezet door de nieuw gekozen antirevolutionaire fractie te plaatsen in vast organisatorisch verband met de organen
der partij. Een Kamerclub moest komen, zich stellend op de basis van het
program, in nauw contact levend met het Centraal Comite.
In de periode, waarin de Kamer zich ging installeeren, brengt de Standaard
herhaaldelijk het vermaan dat de nieuwe volksvertegenwoordigers, onder
antirevolutionaire banen gekozen, zich in blijvende, vaste slagorde moeten
scharen.
Hetzelfde nummer, dat over Elout's verkiezing jubelt, bevat ook dit
veelzeggende, korte driestarretje onder het sprekend opschrift Een anti„Ze was er dusver niet. Althans niet
revolutionaire partij in de Kamer:
na '66. Zal ze er thans komen? We hopen; we vertrouwen het; schier
durven we er op rekenen. Haast zouden we zeggen: ze zal er komen. Mits
op eene voorwaarde: Ze moet onverbloemd en onverholen zich plaatsen op
den bodem van het Program." (no. 2255).
Antirevolutionairen, antirevolutionaire Kamerleden ook
organiseert
Niets werd verzuimd om dit advies tot verwezenlijking te brengen;
u!
na den val van het kabinet Kappeijne en het optreden van het ministerie
van Lynden van Sandenburg verklaarde het Centraal Comite zich aanstonds
mobiel en werd de houding tegenover het nieuwe kabinet afgebakend.
De Standaard van 29 Augustus (no. 2280) kwam met het volgende bericht:
„Het Centraal-Comite van de antirevolutionaire Kiesvereenigingen hield
gisteren, ten huize van Dr. Kuyper, een buitengewone vergadering; voornamelijk met het doel om de houding te bespreken, die de antirevolutionaire
partij tegenover het nieuw-opgetreden Kabinet zou hebben in te nemen.
Niet alle der te dien opzichte door het bijna voltallige Comite genomen
resolution zijn uitteraard voor publiekmaking vatbaar; maar z6Oveel kan
toch medegedeeld, dat, na zeer ernstige discussie, met eenparige stemmen
de volgende resolutie doorging: „Het Centraal-Comite is van oordeel, dat
de antirevolutionaire partij tegenover het pas opgetreden Kabinet, met het
oog op zijn samenstelling en de beginselen die zijn individueele leden zijn
toegedaan, als beslist anti-ministerieel behoort op te treden, en, zonder ter
linker- of ter rechterzijde of te wijken, zich met vasten tred moet blijven
voortbewegen in de richting, die, door Naar Program en de uiting der
nationale conscientie in het Volkspetitionnement, Naar is aangewezen."
Deze doortastendheid en kloekheid van het Centraal-Comite juichen we
ten zeerste toe.
Er was „periculum in mora."
Nu moest nog een antirevolutionaire Kamerclub komen! Het laatste van
een viertal artikelen De anti-revolutionaire partij na Juni 1879 (no. 2282)
eindigt met deze conclusies: „1. Dat onze als antirevolutionair gekozen
Kamerleden niet langer als op zich zeif staande hoogmogenden in de Kamer
ageeren, maar optreden als parlementaire partij. 2. Dat deze parlementaire
partij zich aansluite aan de partij in den lande. 3. Dat deze parlementaire
partij in aansluiting aan de partij in den lande, voere eene engere,
antirevolutionaire politick".
Al verder wordt voortgeborduurd op dit Kamerclub-stramien. Na de vacantie, 6 Oct., (no. 2312) werden de Standaard-lezers verrast met de asterisk:
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„In Mei j.l. wisten we reeds, dat alle bekende antirevolutionaire Kiesvereenigingen zich bij ons Program hadden aangesloten.
Thans kan voor zeker medegedeeld worden, dat ook de invloedrijkste
bladen onzer antirevolutionaire pers dit voorbeeld volgen.
En wat niet minder vreugde onder onze geestverwanten zal wekken,
dat ook de antirevolutionaire leden der Tweede Kamer aan hunne partijconferentien ditzelfde program hebben ten grondslag gelegd."
Duchtig wordt daarna de Zutfensche Courant getracteerd (no. 2318):
„In de liberale pers was de meening geuit, dat de antirevolutionaire
Kamerleden tot grondslag van hun partij-conferentien gelegd hadden: „Ons
Program, toegelicht door Dr. A. Kuyper," prijs f 15.25.
ZOO de Zutphensche!
Wij hielden dit voor een aardigheid.
Maar de N. Rott. Cour. vatte het in ernst op en deelde als haar gevoelen
het natuurlijk eenig juiste mee, dat namelijk de antirevolutionaire Kamerleden als grondslag van hun partijconferentien aanvaard hebben alleen het
program zelf, dat door het Centraal Comite werd opgesteld, en waarvan
Dr. Kuyper een toelichting gaf.
Tevens kunnen we nog mededeelen, dat ook Mr. Keuchenius zich op den
grondslag van dit program, bij deze partij-conferentien heeft aangesloten."
Niet zonder zekere fierheid wordt daarna, op 22 October (no. 2326)
tegenover de Tijd geroemd in de verheugende resultaten, welke het streven
naar vastheid van partij-organisatie had opgeleverd: „Onlangs" ,--- zoo
luidt de driestar over Partij-organisatie — „gaf de Tijd toe, dat haar eigen
partij in de Kamer nog totaal gedesorganiseerd is."
„Maar", vroeg ze, „zit de antirevolutionaire zoo goed ineen?"
Naar den vorm een vreemde vraag, slechts met de wedervraag te beant
woorden: „hoe goed bedoelt ge?"
Maar dat daargelaten, wenschen we toch te constateeren:
1 e. dat de twaalf leden der antirevolutionaire partij thans zOOver in
aaneensluiting gevorderd zijn, dat ze saam een clubvergadering vormen;
2e. dat aan die clubvergadering een vast, door alien aangenomen, tamelijk
uitgewerkt program, ten grondslag ligt;
3e. dat in die saamkomsten alle taken van aanbelang vooraf besproken
worden, om tot eenheid van opinie te geraken;
4e. dat in deze vergaderingen de opdracht geschiedt, om namens de
geheele groep te spreken;
5e. dat tot dusver zich nog geen geval voordeed, waarin de toeleg om
eenparig te handelen, mislukt bleek.
Zou de Tijd nu zoo vriendelijk willen zijn, ons te zeggen, welke eischen
ze nog meer stelt?
Ons dunkt: was de Roomsche Kamerpartij ook maar zoover, dan waren
we verder in de Kamer!
En
in het land!"
Ten slotte vinde nog vermelding het feit dat in het nummer van 15
October (no. 2320) onder het opschrift „Ons Program", warme instemming
betuigd wordt met een artikel in het Doetinchemsche Weekblad, dat hulde
bracht aan de saambinding der antirevolutionaire Kamerleden.
De Standaard accentueert die hulde met de opmerking:

DE ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ IN DE STATEN-GENERAAL 239

„Inderdaad kan deze heugelijke stap van onze Kamerleden niet genoeg
worden gewaardeerd."
Dat staat uit al deze berichten wel vast: de twaalf antirevolutionaire
apostelen vereenigden zich in 1879 tot een Kamerclub. Alle „vastigheid"
is daarmee echter voor ons uitgeput; wanneer de preciese datum van
oprichting valt, hoe de statuten der club luidden, welke haar inwendige
organisatie was, op wat wijze zich haar lotgevallen ontwikkelden wij
weten het niet. Wij weten het niet, trots de menigvuldige nasporingen die
werden ingesteld: het bureau van de antirevolutionaire Kamerclub kon
geenerlei inlichting verschaffen, notulenboek of reglement uit de oude periode
was niet bewaard; ook Kuyper-stichting en Kuyper-archief konden geen
hulpe 'Dien; evenmin gelukte eene poging om uit de papieren van Mr. Lohman
een en ander op te diepen.
Al mag met blijdschap worden geconstateerd dat onze antirevolutionaire
Kamerclub archivarische nauwkeurigheid en paperassen-dienst niet als de
hoogste deugd hebben vereerd, toch dwingt deze ontstentenis van officieele
gegevens wel tot een beperkt gebruik van enkele terloopsche opmerkingen,
die sporadisch in oudere schrifturen worden aangetroffen.
Dergelijke aanteekeningen vonden wij in het geschrift Hereeniging 1 )
van Mr. de Savornin Lohman, een der oprichters van de club. Daar wordt
meegedeeld dat de oprichting geschiedde onder leiding van Mr. Elout van
De daad der antirevolutionaire Kamerleden was „eene
Soeterwoude.
nieuwigheid, zoo in strijd met de toenmalige opvattingen, dat het nog
langen tijd geduurd heeft voordat in het gebouw der Tweede Kamer een
vergaderplaats werd toegestaan." De leden der club waren tuk op hunne
zelfstandigheid: nimmer werd destijds het Centraal Comite of werden zijne
leden toegelaten tot eene vergadering van de Kamerclub. Groote nadruk
wordt gelegd op de vrijheid der leden bij het uitbrengen van hun votum
in de Kamer; veel vrijheid werd den leden gelaten, waarvan voorall
Keuchenius profiteerde, maar die ook in Elout deed verdragen zijn afwijkend
gevoelen in de quaestie over of stemming der begrootingen om redenen
daarbuiten gelegen.
Naast de informaties, bier gegeven, is van belang de historische uiteenzetting, geboden in het belangwekkende hoofdartikel Club in de Standaard
van 8 Juni 1894 (no. 6825) , waar na de Kamerontbinding door de kieswet
Tak de doodsklok over de eens zoo vurig gebeide en toegejuichte antirevolutionaire Kamerclub geluid werd.
Eene trieste verhandeling is het, waaraan enkele brokstukken ontleend
worden. Na eene korte uiteenzetting van hetgeen het wezen van een club
uitmaakt, wordt een blik op verleden, heden en toekomst geworpen.
Aan het historisch expose ontleenen wij dit: geprezen wordt het initiatief
van van Wassenaer van Catwijck.
1 ) 's Gravenhage, 1916; zie ook verschillende historische bijzonderheden in het
geschrift van denzelfden schrijver De Scheiding (overgedrukt uit „De Nederlander")
z. 1. Eveneens te vergelijken Dr. A. Kuyper, Mr. Levinus Wilhelmus Christiaan
Keuchenius, Haarlem, 1895.
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„Reeds voor 1874 toch vereenigde hij alien te zijnent, die geacht werden
min of meer onze beginselen te zijn toegedaan.
In die jaren echter zag men in, dat zekere vaste formatie noodig was,
overmits de saamgekomenen het schier bij elk voorkomend punt oneens
bleken. Bij meerderheid van stemmen werd toen aan Dr. Kuyper, destijds
lid der Kamer, opgedragen, een plan van organisatie te ontwerpen en de
grondslagen van zulk een club te formuleeren; iets, wat al spoedig ten
gevolge had, dat de meer conservatiefgezinde geesten zich terug trokken
en niet meer in de vergaderingen van deze club verschenen.
Die eens gevormde club zette destijds haar leven voort tot op een Kamerontbinding, om de eenvoudige reden, dat toen ter tijd om de twee jaren
slechts de helft der leden aftrad. en de helft dus altoos aanbleef.
De nieuw of weer ingekozenen werden dan door de overgebleven leden
aangezocht, om het werk voort te zetten.
Maar dit werd natuurlijk anders, toen we vierjarige parlementen kregen.
Nu toch traden alien tegelijk af, viel alzoo de bestaande formatie geheel
weg, en stond men evenals bij Kamerontbinding telkens voor een geheel
nieuwe Kamer.
Dit nu bracht met zich, dat bij elke Kamerontbinding en bij elke vierjaarlijksche aftreding alle bestaande clubformatie weg stierf, en de nieuw
optredende leden zelve weten moesten, wat ze voortaan doen wilden.
Veel kracht school er intusschen in onze „Club" aanvankelijk niet. Ze
was, wat men wel eens noemt, bang om zich aan koud water te branden.
Niet dan zeer noode ging ze er dan ook toe over, om het Program van het
Centraal Comite te aanvaarden, en deed dit nog met zooveel ditjes en datjes
dat de adhaesie aan dit Program feitelijk alle kracht miste.
Het was altoos een „Quatenus, een instemming in substantie, naar wezen
en hoofdzaak"; maar altoos zoo, dat de band, die gelegd werd, niemand
bond.
En toch ontmoette die schijnband, die feitelijk niets beduidde, nog zoo
veel tegenstand, dat de Deputatenvergadering den kiesvereenigingen aanried,
een tijdlang van de candidaten o.a. verklaring af te vergen, of ze, gekozen
zijnde, zich aan de Club van onze mannen zouden aansluiten.
Hoe sterk de liefde voor de Club verkoelde, blijkt uit hetgeen Dr. Kuyper
daarop laat volgen:
„In zoover was het dus winste, dat de Kamerontbinding ook de in 1891
gevormde Club stil en ongemerkt begroef, en een einde maakte aan zoo
pijnlijke, wijl mislukte, poging tot samenwerking.
Toen ook nu de nieuw gekozen Kamer saam kwam, rees alzoo nogmaals
de vraag, of men weer saam zou werken, en om de saamwerking zich in
Clubverband zou vereenigen.
Van een voortzetten van de oude Club was natuurlijk Been sprake. Die
was gestorven met de oude Kamer. De nu gekozen leden waren geheel vrij.
Onze kieswet toch weet niets van vernieuwing van mandaat. Ook al wordt
een gewezen lid weer gekozen, toch komt hij als nieuw lid in de Kamer.
De vraag was dus niet, of men de oude Club zou doen voortleven, maar
of men een nieuwe Club zou vormen.
Deze vraag nu is door de gekozenen, die de antirevolutionaire beginselen
zijn toegedaan, op niet eenparige wijze beantwoord.
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Er waren er die oordeelden, dat thans een Club in den ouden trant, thans,
nu er nog het electorale geschil bij was gekomen, geen zin kan hebben, en
dat men daarom beter deed, met in engeren kring saam te overleggen.
Maar ook waren er, die het denkbeeld voorstonden, om wel een Club,
maar nu op heel anderen voet op te richten. Een club, die in geen verband
zou staan met de georganiseerde partij in den laude; die zelfs tegencandidaten van deze partij zou opnemen; en als band voor de grosso modo
beleden beginselen alleen verwijzen zou naar het Programma van 1878.
Beiderzijds heeft men deze denkbeelden dan ook verwezenlijkt.
Er zijn eenige heeren, die, buiten alle verband met onze partij zekere
combinatie hebben gevormd, welke, naar hun zeggen, rust op de beginselen
van het Program. En er zijn andere heeren, die het nut van zulk een
combinatie niet inziende, oordeelden zich te moeten bepalen tot overleg
met wie in deze Kamer oordeelden eenzelfde gedragslijn te kunnen volgen.
Een Club in den zin, waarin die vroeger bestond, is er dus niet meer. De
vorige Club stierf door de ontbinding. En wat nu ontstond, zijn twee bijeenkomsten van Kamerleden, die elk voor zich overleggen, welke gedragslijn
hun de meest wenschelijke toeschijnt.
Stellig is hierdoor meer waarheid en daardoor meer zedelijke kracht in
onze politiek geboren.
De vorige Club leed aan innerlijke onwaarheid, en juist daardoor kon
haar gebed geen gebed van geestelijke mogendheid zijn.
Dat nu bij gemeenschappelijke belangen, deze beide fractien zeer wel
elkander steunen kunnen, ligt voor de hand; en de verstandhouding behoeft
allesbehalve vijandig te zijn.
Maar nu niet wel is tegen te spreken, dat de bedoelingen van beide
fractien, wat het hoofdpunt betreft, voorshands tegenstrijdig zijn, zou het
redden van een schijneenheid slechts tot een innerlijk onware vertooning
hebben geleid, waaruit straks nog te grooter verbittering zou zijn voortgekomen."
De herinnering aan het verleden doet zien dat naar Dr. Kuyper's getuigenis
reeds in 1874 naar Clubverband werd gezocht, maar uiteraard kon bij
ontstentenis van partijorganisatie aan die saambinding destijds nog niet
worden gegeven het officieel cachet, dat zij in 1879 ontving.
De schets van heden en toekomst gewaagt van kwade dingen in den
ontwikkelingsgang der Club en vormt van zelf den overgang tot de behandeling der vraag, in hoeverre aan het optreden der antirevolutionaire partij
in de Staten-Generaal lof dan wel blaam client te worden toegekend.

Niet gaarne zouden wij alle verschil van gevoelen onder geestverwanten
als een symptoom van zwakheid brandmerken, maar wel moeten worden
betreurd de incidenten van onderlinge verdeeldheid, die bij de beslissing
over principieele aangelegenheden kracht deden inboeten.
Die incidenten zijn er. Al in den tijd der eerste jonge liefde hokte het
soms. Toen de groote aanval: herziening van de grondwet, in 1886 werd
doorgezet, was zelfs bij dit grootsch beweeg de eenheid der onzen somtijds
Schrift en Historic
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zoek 1 ). Tegen den zin der leiders werd de non-possumus politiek doorgedreven, die van W assenaer van Catwyck 17 Maart 1886 in de Tweede
Kamer aankondigde. Keuchenius scheidt zich in de schoolzaak herhaaldelijk
van de vrienden af, bij verschillende stemmingen, zelfs bij de eindstemming
over de grondwetsherziening van 1887 over het stuk van het onderwijs
staat hij alleen tegenover alle antirevolutionairen.
Vooral tusschen Keuchenius en Lohman openbaarde zich herhaaldelijk
conflict. In de apologie, die de heer E. A. Keuchenius schreef onder den
titel Keuchenius en de Savornin Lohman 2 ) , drijft liefde voor zijn vader
dezen auteur tot eene beschouwing, waartegenover meermalen reserve past.
Zoo wanneer hij de tegenstelling tusschen zijn vader en Lohman aldus
maakt: „Keuchenius staat dan als de man van de waarheidspolitiek tegenover
Lohman als de man van de utiliteitspolitier. Eene tegenstelling, die op
eene andere plaats nader wordt uitgewerkt in de woorden: „Keuchenius
staat in zijn politiek voor ons, verlicht door den ongebroken lichtstraal,
die van de Zonne der Gerechtigheid op hem in zijn arbeid neerdaalt:
Lohman, verlicht door dezelfde Zon, maar in een lichtstraal gebroken door
het prisma dat de wisselende omstandigheden hem voor de oogen plaatsen,
waardoor hij dezelfde zaken zoo dikwijls in een andere kleur schijnt te zien.
Hierdoor staat Lohman, neo-conservatief, evenzeer tegenover Keuchenius
als tegenover den oud-conservatief, die in de praktijk met veronachtzaming
van God en Zijn Woord zijn licht uit geheel andere bron put."
Aan het einde komt de bittere klacht dat het „vooral Lohman geweese
is, die in het parlementaire arena Keuchenius telkens het net om de schouders
geworpen heeft om het hem moeilijk te maken".
Onaannemelijk lijkt ons de tegenstelling, die de schrijver zoekt ingang te
doen vinden: Keuchenius de man van de waarheid, Lohman die van de
utiliteit; Keuchenius de man van beginselvastheid, Lohman die van het
geschipper. De redeneering, waarmee hij die voorstelling aannemelijk tracht
te maken, geeft van onderscheidene feiten een onjuist verhaal en is voor
den heer Lohman meermalen pijnlijk grievend en onrechtvaardig.
Ook wordt daarbij gezwegen over de karaktereigenschappen van Keuchenius, die de samenwerking met hem bemoeilijkten. Hoezeer hij ons met
liefde vervult om den moed van zijn godvruchtig belijden, toch was Keuchenius veelszins een Einspanner, een niet gedisciplineerde, onsystematische
geeft. Dat verklaart zijn veelvuldige botsing met het reglement van orde,
zijn dikwijls ongemotiveerd scherpe uitvallen; dat vervreemdt hem telkens
van degenen die sympathiek tegenover hem stonden; dat deed hem ten
slotte ook in de Billiton-zaak nagenoeg alleen staan. Dat maakte voor hem
het verblijf in de antirevolutionaire Kamerclub moeilijk, die hij in December
1881 tijdelijk, in Juli 1884 voor goed verliet. Het wil ons voorkomen dat
ook Dr. Kuyper in zijn schitterende biografie van Keuchenius dit vertrek
te eenzijdig heeft toegeschreven aan het geschil met Lohman, in wien
Keuchenius te sterke toenadering tot de Roomsch-Katholieken wraakte.
Ook in latere periode valt soms sombere schaduw over het antirevolu1)

Hierover uitvoerig mijn Onze Strijd in de Staten Generaal, deel I, Amsterdam.

2)

's Gravenhage, z. j.; het voorwoord dateert van 1925.

1927.

-
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fionair ageeren. Het Kamerdebat op 6 December 1911, met zijn „afschuwelijk misverstand," dat Dr. Kuyper aanleiding gaf tot het te boek stellen
van zijn Afgeperst 1 ) maakte pijnlijken indruk. Zoo ook de val van Talma's
Bakkerswet. Vier antirevolutionairen waren bij de stemming niet aanwezig
en twee stemden tegen, omdat zij, hoezeer vol sympathie voor de opheffing
van de sociale misstanden in het bakkersbedrijf, niet konden meegaan met
de in het wetsontwerp vervatte sterke belemmering van de persoonlijke
vrijheid van de kleine bakkerspatroons. 2)
Over het ergste werd tot hier toe gezwegen, over „de booze electorale
kwestie" die in het bange jaar 1894 de antirevolutionaire partij op haar
grondslagen deed trillen en de Kamerfractie uiteenscheurde. Bespreking
van het kiesrechtvraagstuk ligt buiten het raam dezer verhandeling evenals
breedvoerige beoordeeling van het conflict; tot een schets van het feitelijk
verloop moeten wij ons bepalen, waarbij met name enkele vergeten documenten zullen worden gepubliceerd, voor recht inzicht in de historie onmisbaar.
In 1891 begonnen reeds de strubbelingen; vele zijn de slechte aanteekeningen, die „de Club", niet altijd onverdiend, op haar rekening krijgt; over
de houding bij de Legerwet en andere aangelegenheden, waar door onvoldoende eenheid de kracht faalt. 3 ) Vooral de voorzitter der Club, de
heer A. Baron van Dedem moet menige veer laten; hem als „franc-tireur"
wordt te verstaan gegeven dat bij afwijkend gevoelen „de leiding der Club
eerst vrijwillig, al ware het slechts tijdelijk aan andere hand overgegeven
(client te worden). Wie de teugels heeft hoort op den bok, en mag niet
op een schimmel naast het portier draven." (no. 5891).
Nog erger wordt het, wanneer na den val van het ministerie Mackay de
electorale kwestie wordt uitgeroepen tot „de hoofdvraag", die de „politiek
zal beheerschen". Dan schrijft de Standaard: „Jaar in jaar uit klaagden we
over den jammerlijken gang van taken in onze Tweede Kamer, hoofdzakelijk veroorzaakt door het gemis aan behoorlijk partijverband." (no.
6197). „Wat onze mannen al minder gaan verstaan, is overleg" (no 6321).
De jaarwisseling brengt geen milder oordeel; December 1892 eindigt met
een felle kritiek op Beelaerts, wiens houding „roekeloos" wordt geheeten
1) Kampen, 1912.
2) Zie over de bezwaren Standaard 1910, no. 11845, 11859 en vooral de
hoofdartikelen De Achillespees in 11869/71.
3) Zie o.m. in de Standaard 1891: No. 5880, Een onverdiend verwijt; No. 5884,
Leiding der club; No. 5891, Franc-tireur; No. 5981, Onze club; No. 6051, De
electorate kwestie; No. 6051, Onze club; No. 6066, Motie-van Dedem; No. 6075,
De hoofdvraag;

1892: No. 6084, Hooger Onderwils en Kerk; No. 6197, Clubverband; No. 6321,
Overleg; No. 6365, Volksvertegenwoordiger; No. 6367, Klare wijn; No. 6363,
Nog niet rip; No. 6369, Roekeloos;
1893: No. 6406, Scheuring?; No. 6430, Met andere groepen; No. 6436, Nog eens
Baron van Dedem; No. 6448, Particularia; No. 6456, Lohman te Utrecht; No. 6458,
Centraal Comite en Kamerclub; No. 6489, Wat kan en wat niet kan; No. 6535.
Amendementen; No. 6587, Niet achteruit; No. 6593, Het amendement y—
No. 6594, De overige amendementen.
van
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(no. 6369) en in Januari 1893 verschijnt een hoofdartikel onder den onheilspellenden titel Scheuring? en met dit dreigende begin: „Zij, die op dit
oogenblik de kracht der antirevolutionaire partij als georganiseerd geheel
breken, spelen hoop spel". (no. 6406). Baron van Dedem wordt nog eens
extra onder handen genomen in twee scherpe driestarren Met andere
groepen (no. 6430) en Nog eens Baron van Dedem (no. 6436). De verhouding tusschen Centraal Comite en Kamerclub wordt in een breed
hoofdartikel (no. 6458) onder de oogen gezien en geducht worden de
puntjes op de i gezet.
Tegenover de nerveus gespannen verhoudingen ontbreekt het niet aan
pogingen om scheiding te voorkomen. Is door het overlijden van Keuchenius
9 Januari 1894 eene tusschentijdsche verkiezing noodig, dan wordt de
candidatuur van Lohman onvoorwaardelijk gesteund. De redactie van de
Middelburgsche Courant, die het voor Dr. Kuy per „een zuren appel" noemde,
dat deze candidatuur op den voorgrond werd geschoven, krijgt niet alleen
te hooren dat hij „bij het nagerecht aan zure boven zoete appelen altoos
de voorkeur gar, maar ook dat van ganscher harte met Lohman's candidatuur wordt meegegaan. Van hem wordt dit vleiend getuigenis gegeven:
„Of heeft Lohman dan ook maar een oogenblik de antirevolutionaire beginselen losgelaten, ook al zocht hij soms voor die beginselen een toepassing,
die wij niet altoos accepteeren konden? Heeft Lohman niet heel zijn positie,
geheel zijn leven, en de toewijding van al zijn krachten ten dienste van
ons Christenvolk gesteld? Ja is er onder de thans levende staatslieden ook
maar een, die ons Christenvolk in het Parlement, door zijn beslist en krachtig
coptreden, meer onbetwistbaar aan zich verplicht heeft?" (no. 6698).
Lohman werd gekozen met 1653 stemmen tegen 944 op den liberalen
beer Stigter. Deze warme woorden waren aan zijn triomf gewijd:
„In Lohman heeft ons Christelijk publiek, in weerwil van zijn oppositie,
volhard den Volksman te eeren, die door beter dan woorden, door daden,
slag op slag, getoond heeft, hoe hij, altoos in Christelijken zin, alle aristocratische vellelteit verachtend, man des yolks, man voor het yolk, en
daarom de door heel ons yolk begeerde was."
Evenwel werd de strijd over het kiesrecht-geding voortgezet; buiten en
in de Kamer. Een reeks schermutselingen heeft plaats met de Protestantsche
Noordbrabander, waaraan Mr. Lohman mee leiding gaf, over de vraag of
de voorgestelde kiesrechtuitbreiding is „gif of medicijn". Harde woorden
vallen in dien artikelen-cyclus Gif of medicijn, maar aan het slot der
discussie komt toch weer eenige ontspanning door dit korte entrefilet in
De Standaard van 12 Februari 1894 no. 6728: „De Prot. Noordbr. verklaart
heden, al wat men stekeligs in haar laatste stukje mocht gevonden hebben,
terug te nemen. Dit is nu eens niet gif; maar een druppel medicijn."
In de Kamer werd na lange onderbreking de trage behandeling van Tak's
Kieswet weer aangevangen en aanvankelijk scheen het alsof eenige ontspanning was gekomen. Wanneer Mackay zijn amendement intrekt, dat
den steun ontving van verschillende elementen, die daardoor de totstandkoming der Kieswet wilden verijdelen, wordt hem de lof niet karig toegemeten in deze woorden:
„Opnieuw bleek gisteren, hoe veilig het beleid van zaken in handen van
den heer Mackay is.
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De tegenpartij speculeerde op de ingenomenheid van de antirevolutionaire
partij met haar amendement, en schoof alweer van alle kanten op, om dit
amendement te steunen.
Een oogenblik was het gevaar dan ook verre van denkbeeldig, dat de
Roomschen, de Conservatieven en de fractie-Van Houten er op mede zouden
goon, en de kans zou ontstaan dat het, dank zij die verdachte hulp, met
groote meerderheid zou worden aangenomen.
Die hulp stelde men in het vooruitzicht, niet, omdat men met het amendement op zich zelf was ingenomen. Dit was zoo weinig het geval, dat de
heeren aanstonds rechtsomkeert hadden gemaakt, indien de Regeering ook
maar even had laten doorschemeren, dat zij zich bij dit amendement, zij het
ook met eenige wijziging, kon neerleggen.
Maar dit deed de Regeering niet. Zij stelde er zich tegen. En toen stonden
al de fractien der oppositie gereed, om aan Mackay haar valschen steun
te verleenen.
Hij was bijna zeker, dat zijn amendement zou doorgaan.
Maar zie, als Staatsman met helderen blik, heeft Mackay toen, alle
ijdelheid opzij zettende, het Parlement voor zoo valsche positie en ons land
voor een politieke crisis bewaard.
Zoodra hij zekerheid had verkregen, dat aanneming van zijn amendement
Kabinetscrisis tengevolge zou hebben, trok hij zijn amendement in.
Mackay weigerde in de kaart van Van Houten te spelen.
Hij wilde noch zich zelve noch onze partij laten misbruiken als instrument
ter doelsbereiking voor de conservatistische oppositie.
Hij liet de baan van het Regeeringsartikel weer vrij.
Zoo nu zou niet gedaan hebben wie jacht maakt op de zelfvoldoening
van een parlementairen triomf.
Maar zoo deed wel Mackay, omdat de ernst van het oogenblik hem op
het harte woog." (Standaard, 23 Februari 1894, no. 6738).
Niet malsche kritiek moesten Mackay en zijne medestanders hooren van
de bestrijders van Tak's wet; de heer van Karnebeek beweerde met zinspeling op den voornaam van Dr. Kuyper dat op die wijze de heeren
Mackay en Tak „in Abraham's schoot" zouden terecht komen. Die persiflage
gaf Mr. Th. Heemskerk in de Kamer aanleiding tot een ernstig protest, dat
in de Standaard met dankbaarheid aldus werd overgenomen.
„En zoo kreeg ook de heer Van Karnebeek dit snuifje:
„Tot mijn genoegen heb ik hedenmorgen ook van den geachten afgevaardigde nit Rotterdam, den heer van Karnebeek, vernomen, dat zijns
inziens de schrijfproef behoort te vervallen. Die geachte spreker vond zelfs
het vooruitzicht van dien val zoo aangenaam, dat hij zich voorstelde, den
Minister Tak en den heer Mackay te samen te recht te zien komen in
Abraham's schoot. Die uitkomst schijnt ook den heer van Karnebeek zelf
en velen, die eenstemmig met hem denken, zeer aan te lokken, want niet
voor de eerste maal is van die zijde de schrijfproef afgekeurd. Maar is het
wellicht nog teederder bedoeld? Immers draagt niet de heer van Karnebeek
zelf den schoonen naam van Abraham? Is het dan eigenlijk een uitnoodiging
aan de heeren Tak en Mackay, om in de schoot van dien geachten spreker
elkaar teeder te omhelzen en aldus aan den strijd, die ons bezig houdt, een
einde te maken?"
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Dit was even geestig gezegd, als de aardigheid van den heer Van Karnebeek banaal was." (no. 6741).
Evenwel gaf dit alles slechts tijdelijke opklaring; dat het er bij de verdere
parlementaire behandeling niet beter op werd, toont een hoofdartikel Parlementair anarchisme, vol klachten over het gebrek aan discipline in de
Kamer, spraakverwarring bij de amendementen, „opinies en opmerkinkjes,
als een hoop zand op en door elkander geworpen." Aan den voorzitter
onzer Kamerclub, den heer A. van Dedem, wordt deze terechtwijziging
toegediend: „De heer A. van Dedem, nota bene nog wel de president der
Club, dreef dit zingen van een eigen liedeken zelfs zoo ver, dat hij in zijn
Overijsselsch orgaan den volke kwam verkondigen, dat de heer Mackay
niet alleen geen politiek talent had laten schitteren, maar zelfs een ernstige
politieke lout had begaan! En dit onder broederen!!" (no. 6750).
De ontknooping naderde; zij kwam met de aanneming van het amendement de Meyier, op dien dies ater 10 Maart 1894. Nog is het voile licht
niet opgegaan over hetgeen zich in de binnenkamer afspeelde omtrent dit
sfinxachtig amendement 1 ), dat als reddingsplank door den met Tak en het
kabinet nauw verbonden Zaandamschen liberalen afgevaardigde bedoeld
was en dat ten slotte den val van het ministerie met zich sleepte. Met 57
tegen 41 stemmen werd het aangenomen; na de verwarde stemming kondigt
Minister Tak onder luid bravogeroep de intrekking der wet aan. In het
kabinet was het conflict tusschen Tak en van Tienhoven niet meer te
bemantelen; Kamerontbinding en eene periode van opgewonden politieke
agitatie volgde, die groote verbittering wekte.
Met het vOOr en tegen Tak werd het kiezersvolk bewerkt; hoe fel het
vuur van den hartstocht was opgelaaid blijkt uit een voorval dat Mr. de
Beaufort in zijn Gids-artikelen uit het dagboek zijns vaders meedeelt: Tak
vertrok na de Kamerontbinding naar Parijs, waarvan hij eerst op den dag
der stemming terugkeerde. Bij zijn terugreis uit Parijs wilde Tak een
spoorwegcoupe binnentreden, waarin reeds een dame, behoorend tot de
aanzienlijke kringen van 's-Gravenhage, had plaats genomen. Deze verklaarde daarop liever nog een dag te Parijs te zullen blijven dan met den
gehaten staatsman in dezelfde coupe de reis naar het vaderland te doen 2 ) .
De verwarring in den lande liet waarlijk de antirevolutionaire partij net
onberoerd. Niet minder dan vijitien antirevolutionairen steunden de Meyier;
alleen de heeren Beelaerts, Lucasse, van der Velde, Donner en Seret lieten
het tegen hooren. De motieven van den heer Beelaerts en die der andere
tegenstemmers liepen ver uiteen, gelijk ook het standpunt dat de heeren
van Alphen, Heemskerk, van der Borch, Loben Sels e. a. tot voorstemmen
dwong verschilde van dat der heeren van Dedem, Huber e.a.
Een booze tijd werd het; „Takkianen" en „Anti-Takkianen" stonden ook
in de antirevolutionaire Club en partij fel tegenover elkaar, al waarschuwde
de Standaard dat „voor of tegen Tak" voor de antirevolutionaire partij niet
de stembusleuze mocht zijn.

1) Voor nadere bijzonderheden Mr. J. A. A. H. de Beaufort,
onze geschiedenis, in De Gids, 1926, blz. 365 en vlg.
2) De Gids, t. a. p., blz. 373.
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Een asterisk Achter de coulissen (13 Maart 1894, no. 6753) luidde de
nieuwe campagne in met deze woorden:
„Dat de antirevolutionaire partij, door zich voor drievierden bij het
amendement De Meyier aan te sluiten, de dupe der historie is geworden,
en tot op zekere hoogte hetgeen dusver, met zoo ongemeen talent, gewonnen
was, op niet al te voorzichtige wijze heeft verspeeld, is de indruk, dien men
in allerlei orgaan der pers vindt weergegeven, en dien ook wij tot ons leedwezen niet geheel onjuist kunnen noemen.
Zij had de beslissing in haar hand, en staat dus in eerste linie voor de
gevallen beslissing verantwoordelijk.
Dit te verbloemen baat niet. De waarheid komt toch aan het licht.
Maar wie dat toestemt, mag evenmin verzwijgen, dat de Minister tusschen
Donderdag en Vrijdag van onbeslistheid naar beslistheid oversloeg en
daardoor de Kamer voor een gewaagde onzekerheid plaatste.
Pertinent, dit is klaar als de dag, had hij zich Donderdag niet tegen het
amendement verklaard.
Toen hij nu Vrijdagmorgen van zienswijze veranderd was en in de Kamer
kwam met het besliste voornemen, om, als het amendement doorging, de
wet in te trekken, ware het o. i. zijn plicht geweest, dit even voor de
stemming duidelijk te verklaren.
Had hij dit gedaan, dan is het tien tegen een, dat de stemming anders
ware uitgevallen. Immers slechts negen leden behoefden om te gaan, en het
amendement ware gevallen.
Hoogstwaarschijnlijk, zou het amendement dan zelfs zijn ingetrokken
geworden, en geen stemming hebben plaats gehad."
Onvermijdelijk werd de splitsing: „Droite" en „Gauche" (hoofdartikel
19 Maart no. 6758) zouden uit elkaar gaan. Het hoofdartikel van 21 Maart
(no. 6760) onder den sprekenden titel Anders dan anders, zegt onomwonden
dat niet alle antirevolutionaire aftredende Kamerleden weer kunnen worden
gecandideerd. Dit wordt als volgt gemotiveerd:
„Slechts zooveel weet men nu reeds, dat niet alle zittende leden voor
ons aannemelijk zijn.
Dit gaat door, onverschillig op welk standpunt gij u plaatst.
Zijt ge voorstander van finale Kiesrechtuitbreiding nu reeds, dan kunt ge,
zonder onoprecht te zijn, uw stem b.v. niet uitbrengen op den heer Beelaerts,
die zich zoo kras en zoo beslist mogelijk tegen finale kiesrechtuitbreiding
verklaard heeft.
En omgekeerd, zijt ge tegenstander van finale uitbreiding, dan kunt ge,
als eerlijk man, niet stemmen op mannen als Seret c.s., die getoond hebben
even beslist voor finale uitbreiding te zijn, als Beelaerts er tegen is.
Dit geldt natuurlijk ook voor de pers, en zoo kan ook ons blad ditmaal
den steun niet geven aan candidaten, die zich in beslisten zin tegen ons
gevoelen gesteld hebben.
Dit levert dan ook geen moeilijkheid op.
Maar wel rijst er moeilijkheid in min of meer dubieuse gevallen.
Er zijn toch oude aftredende leden, over wier gevoelen men niet principiEel
genoeg is ingelicht, en van wie dus een nadere verklaring zal moeten gevraagd
worden. Wat echter in geen geval mag, is, dat men de 15 leden, die hun stem
aan het ongelukkige amendement-De Meyier gaven, over een kam schere.
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Gelijk we toch van meet af aantoonden, was de stemming over dat
amendement geheel onzuiver.
Beelaerts, over wiens opinie geen de minste nevel zweeft, stemde tegen;
Heemskerk, wiens opinie evenmin voor iemand een geheim is, voor.
Op zulk een amendement is derhalve niet af te gaan.
Tal van onze beste mannen, we noemen slechts Mackay en van Alphen,
die van den aanvang af meewerkten, om deze wet te doen slagen, stemden
voor, niet om candidaat-kiezers te weren, maar om de wet te redden.
Dat dit onvoorzichtig, dat het hoog spel was, ontkennen wij niet; maar de
houding van den Minister op Donderdag, maakt dit niettemin begrijpelijk.
Stellig kan er dus geen reden zijn, om niet met animo te steunen, al wie
zich voor finale kiesrechtuitbreiding, nu reeds, verklaart; tegen alien band
tusschen kiesrecht en belasting in; en de schrijfproef, gelijk Tak die eerst
voordroeg, helpt weren."
Enkele aftredenden moesten uitvallen; in een volgend stukje worden ze
al met name aangewezen. Op 24 Maart 1894 (no. 6763) wordt dit oordeel
over de heeren Beelaerts en Huber uitgesproken:
„Dat we, wat de aftredende leden onzer eigen partij betreft, beginnen
met een weer afwachtende houding aan te nemen, is, omdat velen hunner
zich nog niet hebben uitgesproken.
Ook te hunnen opzichte wenschen we den weg van waarheid en eerlijkheid te bewandelen; en we zouden dan ook van hen scheiden moeten, bijaldien bleek dat ten slotte hun overtuiging op het eenige punt, dat thans
in het geding is, tot ons leedwezen met het onze streed.
Hierop komen we dan ook later terug.
Slechts van Lohman verklaarden we van meet af, dat we hem in elk geval
steunen.
Beslist lieten we ons voorts nog alleen over de heeren Beelaerts en Huber
uit; mannen, die we om hun talent en karakter hoog achten, maar die zich,
de een in de Kamer en de ander te Dokkum op 8 Februari, zoo overduidelijk
uitspraken, dat aarzeling te hunnen opzichte voor ons volstrekt onmogelijk is.
Als onze houding tegenover beide thans niet beslist was, zou zij eenvoudig
den toets van politieke moraliteit niet kunnen doorstaan.
Door de ontbinding legt de Kroon ons een pertinente vraag voor, en op
die vraag moet dus pertinent worden geantwoord, terwijl dit antwoord niet
anders, dan in den persoon van den candidaat belichaamd kan zijn."
Beelaerts en Huber zeker niet, Lohman zeker wel aanbevolen het
liep toch nog anders, dan gedacht werd; ook in Goes zou tegen Mr. Lohman
worden opgetrokken, door den loop der dingen, die alle gedachte aan
woordbreuk bij Dr. Kuyper uitsluit. In allerijl was te midden van de ver-.
warring en opgewondenheid de Deputaten-vergadering op Vrijdag 30 Maart
1894 te Utrecht saamgeroepen. VOOr zij bijeenkwam, publiceerden tien
aftredende antirevolutionaire Kamerleden een stuk aan de kiesvereenigingen
der districten, die hen afvaardigden, dat op den verderen gang der dingen
beslissenden invloed had en door Dr. Kuyper als „het fatale manifest" werd
aangeduid.
Ziet hier „het fatale manifest" in de Standaatd van 28 Maart 1894
(no. 6765) opgenomen:
„De Standaard gaf in haar nummer van 22 Maart het volgaide „advies":
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„In elke kiesvereeniging zal zoo goed als uitsluitend de meerderheid
moeten beslissen, of men een candidaat wil kiezen, die Talc's plannen meent
te moeten verijdelen, of die ze tracht te bevorderen."
Om de kiesvereeniging in staat te stellen zich lien wenk ten nutte te
maken, wenschen ondergeeekenden, alien oud-Kamerleden openlijk en rond
te verklaren hoe zij staan tegenover „Tak's plannen".
Die plannen zijn omschreven in de artikelen 3 en 4 van het door den
heer Tak ingediende wetsontwerp ter regeling van de kiesbevoegdheid voor
de Tweede Kamer en de Provinciale Staten.
Het staat vast, dat, wie Tak's plannen bevorderen wil, beide artikelen
ongewijzigd moet aannemen.
Immers is de Tweede Kamer drie weken achtereen bezig geweest, om te
beproeven of van het stelsel van den heer Tak van Poortvliet jets dragelijks
ware te maken.
Toen echter over het bekende amendement-Mackay en Van Alphen zou
worden gestemd, verklaarde de Minister het voor onaannemelijk.
Ook nog verschillende andere amendementen zijn voorgesteld: o.a. een
door den heer de Meyier.
Ook dit is wel door den Minister bestreden. Het ware evenwel mogelijk,
dat de Minister desniettegensaande zich bij dit amendement zou neerleggen,
nadat hij de zekerheid had verworven dat de meerderheid der Kamer het
had aangenomen. Dit was te meer waarschijnlijk, omdat hij min of meer
tot de nadere redactie van dat amendement had medegewerkt, en zich
zoowel tegenover de Kamerleden als tegenover zijn ambtgenooten heeft
gedragen alsof hij zich er bij zou neerleggen.
De ondergeteekenden, hoewel geenszins in dat amendement een voldoende
regeling van het kiesrecht aantreffende, hebben niettemin daar voor gestemd,
meenende, dat op die wijze nog met instemming van den Minister Tak een
regeling van het kiesrecht tot stand kon komen.
Het is echter gebleken, dat ook deze poging der Kamer om jets tot stand
te brengen niet mocht slagen, daar reeds de aanneming juist van dat amendement de intrekking der wet tengevolge had.
Het blijkt derhalve, dat „Tak's plannen" onverbrekelijk vast geklonken
zijn aan genoemde artikelen 3 en 4.
Art. 3 nu luidt als volgt:
, Deze wet houdt voor kenteeken van geschiktheid en voor kenteeken
van maatschappelijken welstand, het voorzien in eigen onderhoud en dat
van het huisgezin."
Met dat artikel hebben de antirevolutionairen zich vereenigd, omdat zij
willen afwachten welke de uitwerking ervan zou zijn in het daarop volgend
artikel 4.
Artikel 4 toch zou, volgens den minister zelven, „de uitwerking zijn van
artikel 3."
Dan citeert het manifest art. 4, en vervolgt daarna:
„Wordt dit artikel aangenomen, dan staan de volgende feiten vast:
1. Heeft iemand van 1 October tot 1 Januari in een en dezelfde woning
huisvesting gevonden, dan moet hij geacht worden te voorzien in eigen
onderhoud en in dat van zijn huisgezin.
2. Is er iemand in den loop van een jaar tweemaal van woning veranderd,
,
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b.v. op 1 Mei en op 1 November, dan kan het bewijs niet geleverd worden,
dat hij voorziet in eigen onderhoud en in dat van het huisgezin, al behoort
hij tot de hoogstaangeslagenen.
3. Iemand van wien bekend is, dat hij leeft van aalmoezen, wordt geacht
in eigen onderhoud en dat van zijn huisgezin te voorzien, mits die aalmoezen
hem niet verstrekt worden door eene bij de overheid als zoodanig bekende
instelling van weldadigheid of het gemeentebestuur.
4. Indien een huisvader onderstand geniet van eene instelling van weldadigheid, of van een gemeentebestuur, worden niettemin de bij hem inwonende meerderjarige kinderen geacht te voorzien in eigen onderhoud.
5. Is iemand onherroepelijk veroordeeld tot een vrijheidsstraf van vier
jaren of langer, dan wordt hij zijn heele leven lang geacht niet te voorzien
in eigen onderhoud en dat van zijn huisgezin.
6. Hetzelfde geldt voor hem, die ontslagen is uit den militairen dienst
of zich opzettelijk onttrokken heeft aan den bij de wet opgelegden krijgsdienst of aan een wettelijke verplichting ten aanzien van 's Rijks verdediging.
Dezulken voorzien in hun geheele leven niet meer in eigen onderhoud en
dat van hun gezin.
7. Heeft iemand zijn belastingen niet voldaan, dan wordt hij geacht
niet te voorzien in eigen onderhoud en in dat van zijn huisgezin; maar
wordt dezelfde persoon het daarop volgende jaar, wegens zijn behoeftigen
toestand, niet weer aangeslagen in de belasting, dan moet hij geacht worden
wel te voorzien in zijn onderhoud en in dat der zijnen.
8. En eindelijk, als iemand niet in staat is schriftelijk een aanvraag in
te vullen om op de kiezerslijsten te worden gebracht, moet hij geacht worden
niet in eigen onderhoud en dat van zijn huisgezin te voorzien.
Ziedaar eenige instellingen, waarvoor de thans ontbonden Kamer geplaatst
werd. De Kamer moest die instellingen aannemen of heengaan.
Het is derhalve onmogelijk „Tak's plannen te bevorderen” zonder alsnog
zich tot de goedkeuring van die instellingen te leenen. Aan ondergeteekenden
althans zijn Been andere plannen van den heer Tak bekend.
De ondergeteekenden nu achten zich tot zooiets niet in staat, en meenen
derhalve verplicht te zijn, met het oog op den bij uitstek korten tijd, reeds
nu, dus zonder nadere besluiten van de deputatenvergadering of te wachten,
de kiesvereenigingen hiervan in kennis te stellen, teneinde haar, voor zoover
zij de „bevordering van Tak's plannen", begeeren, den tijd te geven, mannen
te vinden die zich tot zoo .iets wel in staat achten.

24 Maart '94.

Brantsen van de Zijp.
Van Bylandt.
A. van Dedem.
G. van Dedem.
De Geer van Jutfaas.
Huber.
De Savornin Lohman.
IE. Mackay.
T. P. Mackay.
Schimmelpenninck van der Oye.
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In het zelf de nummer leverde De Standaard eene kritiek waaraan wij het
volgende ontleenen:
Het manifest van de H. H. Brantsen c.s. „Achterstaand schrijven van
de H.H. Brantsen c.s. stond reeds gisteren-avond in de N. Rott. Crt. en
maakte al den indruk van een manifest gericht tegen De Standaard.
Zakelijk rust dit manifest op niets dan op een geheel onjuiste interpretatie
van onze woorden.
Had de Standaard, gelijk de heeren onderstellen, bedoeld, dat de candidaten waren te binden aan het ongewijzigde art. 4 van het nu ingetrokken
ontwerp, dan had zij moeten schrijven, en zou ook geschreven hebben: „Gij
moet zekerheid hebben, dat de candidaat c.q. voor het ongewijzigd art. 4
zou hebben gestemd". Nu echter schreven wij zoo niet, maar heel anders:
„Zoekt zekerheid dat Uw candidaat de plannen der Regeering wil bevorderen, niet verijdelen."
Dit kon niet op art. 4 slaan, wijl dit van den vloer is, en wel nooit meer
op het tapijt zal komen.
Iemands „plannen bevorderen" beduidt hier in goed Nederlandsch, dat
gij zijn plannen, zoodra die in een wetsontwerp geformuleerd voor u zullen
liggen, niet met arendsoogen zult bekijken, of ge er ook iets in vindt, om ze
of te keuren, maar dat ge ze begroeten zult met sympathie en ze zult onderzoeken met den ernstigen toeleg en de oprechte begeerte om ze tot wet
te helpen verheffen.
Voorzoover het stuk tegen De Standaard gaat, schermt dit dus tegen een
windmolen.
De Deputatenvergadering kwam saam; Dr. Kuyper hield een toegejuichte
rede; resoluties werden aangenomen na een debat van 3 uur met 192 tegen
6 stemmen; de scheiding voltrok zich onverbiddelijk. Zoo sober mogelijk
nemen wij het verslag dier vergadering uit de Standaard (31 Maart 1894,
no. 6768) over; het is goed de resoluties als historisch document vast te
leggen:
„De opkomst ter vergadering was zeer groot; het petal deputaten beliep
ongeveer duizend.
Dr. Kuyper verklaarde op de aanvragen van onderscheidene zijden tot
hem gekomen, zich beschikbaar te stellen voor het Kamerlidmaatschap,
mits van hem alleen gevorderd worde deelneming aan de behandeling der
Kieswet tot na het votum der Eerste Kamer. Hij zou echter voor Goes geen
candidatuur aanvaarden, tenzij het afgetreden Kamerlid hem dit zelf mocht
verzoeken.
Ds. de Haas, van Hattem, diende een motie in van den volgenden inhoud:
De deputaten-vergadering van antirevolutionaire kiesvereenigingen,
in wettige samenkomst heden te Utrecht bijeen, spreekt haar ootmoedigen dank aan God den Heere uit voor het betoon Zijner ontferming,
onze antirevolutionaire staatspartij nu bijna reeds een vierde van een
eeuw geschonken in den door Hem aan haar gegeven leider, terwijl zij
hierbij de bede uit, dat God de Heere hem ook bij den voortgang met
wijsheid en genade sterken moge, vertrouwende, dat zulks ten zegen
zal zijn voor Kerk en School, voor Kroon en Vaderland.
Deze motie werd onder daverend applaus met algemeene stemmen aangenomen.
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De volgende resolution zijn voorgesteld:
De Deputatenvergadering van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen
1. Spreekt allereerst, onder eerbiedige hulde, haren dank uit aan de
Koningin-Weduwe, Regentesse van het Koningrijk, dat, toen het gemeen overleg over de betere verdeeling van den „volksinvloed op de
Kroon" onder alle rangen en standen des yolks, stuitte, door Kamerontbinding de weg is ontsloten, om dit gemeen overleg weer op te
kunnen vatten.
2. Zij verstaat de beteekenis van de nu komende verkiezingen in dien zin,
dat het geldt een worsteling tusschen het Conservatisme van alle
gading eenerzijds en anderzijds tusschen hen, die voor het Volk achter
de kiezers opkomen; een strijd, waarin de antirevolutionaire partij,
aan haar beginselen en aan haar verleden getrouw, vanuit haar eigen
standpunt, zich op onverdachte wijze tegen het Conservatisme heeft
te weer te stellen.
3. Zij acht, dat ten dien einde, in 's Lands belang, moet gestreefd worden
naar finale kiesrechtuitbreiding, nu reeds, doorgaande tot de uiterste
grens die de Grondwet slechts even gedoogt te stellen.
4. Diensvolgens verzet zij zich tegen elke koppeling van het kiesrecht aan
eenige belasting; alsook tegen het binden op eenigerlei wijze van het
kiesrecht aan een eigeniijke lees- of schrijfproef.
5. Hiermee in overeenstemming zag zij de vragen aan de candidaten te
stellen, liefst in dezer voege geformuleerd: 1 e. Is het uw voornemen,
om, indien gij gekozen wordt, in de nieuwe Kamer het pleit te voeren
voor het Volk achter de kiezers en tegen het Conservatisme van alle
gading? 2e. Zijt gij van harte en zonder voorbehoud geneigd mede te
werken tot een finale uitbreiding van het kiesrecht, nu reeds, doorgaande tot de uiterste grens die de Grondwet ook maar even gedoogt
te stellen? 3e. Verklaart gij u tegen alle koppeling van kiesrecht aan
belasting? En 4e is het ook uw gevoelen, dat er geen eigenlijke lees- of
schrijfproef mag worden toegelaten?
6. Hieraan voegt zij, met het oog op het geheel exceptioneel karakter van
deze verkiezing, nog deze drievoudige verklaring toe:
Ten eerste: dat het partijverband ditmaal niet belet, dat de afzonderlijke kiesvereenigingen met opzicht tot Grondwetsrevisie als anderszins
haar eigen weg gaan, en zich vergewissen of eenig candidaat een
ruimere of engere opvatting van Art. 80 der Grondwet is toegedaan.
Ten tweede: dat de regel van eigen candidaatsstelling bij eerste
stemming ditmaal buiten werking blijft in al die districten, waar men
door aanstonds op den candidaat eener andere partij mede te gaan,
acht zijn doel beter te kunnen bereiken; dat er met name, waar dit
profijtelijk blijkt, geen noodzaak bestaat, om het zittend lid eener
andere partij te verdringen, indien vast staat, dat hij met ons hetzelfde
doel beoogt en van de schrijfproef geen onherroepelijk beding maakt,
en zulks liefst op voet van wederkeerigheid in een ander district; als
ook dat alle conservatiefgezinde candidaten, van welke richting ook,
en bij eerste stemming en bij herstemming, als tegenstanders door ons
moeten bestreden worden.
En ten derde: acht zij het ditmaal vooral geraden, dat en de open-
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bare zaak openbaar behandeld worde, en de zedekke band tusschen
kiezers en gekozenen behoorlijk worde vastgesteld; en dat te dien einde
in elk district zoo de door de kiesvereenigingen gestelde vragen, als
de daarop ingekomen antwoorden, in Naar geheel publiek worden
gemaakt."
De bittere strijd begon; veel over dien strijd hier te verhalen heeft geen
nut. Genoeg zij het te vermelden, dat de strijd door Dr. Kuyper werd
aangevangen en voortgezet onder dit motto: „Onze strijd gaat ditmaal tegen
het conservatisme. Niet tegen een bepaald soort van conservatisme, maar
tegen het conservatisme van alle gading" (no. 6771).
Wondere pijnlijke dingen deden zich voor, vooral, wanneer in een Idesdistrict tegenover den candidaat der A. R. kiesvereeniging (en) door Antirevolutionairen een tegencandidaat gesteld of gesteund werd.
Verscheurd en in aantal verzwakt kwam de antirevolutionaire fractie
nit die worsteling te voorschijn. Toen de Kamer weer bijeenkwam, vergaderde men in tweeen: „Eenerzijds de heeren van Alphen, 't Hooft, Kuyper,
Lucasse en Seret, en anderzijds de heeren van Bylandt, van Dedem, Lohman
en de twee heeren Mackay" (no. 6809). Later schijnt de definitieve saamstelling der Clubs te hebben plaats gehad: De eene Club koos den heer
van Alphen tot voorzitter, den heer Seret tot secretaris; de andere droeg
het presidium aan den heer Lohman op, terwijl de heer Th. Mackay
secretaris werd. Tot de eerste Club behoorden de heeren van Alphen,
Donner, Heemskerk, 't Hooft, Kuyper, Lucasse en Seret;
tot de tweede
de heeren Beelaerts, van Bylandt, van Dedem, Lohman, "E. Mackay,
Th. Mackay en van Stirum (no. 6844).
Te zwaar geladen was de atmosfeer dan dat het wonen in een huis
mogelijk werd geacht; eerst vergaderden de Kamerfracties afzonderlijk;
later, in 1896, werd ook in gescheiden officieel partyverband heil gezocht.
1r

1r

Diepe wonden, persoonlijke wonden niet het minst, waren in 1894 geslagen. Ook in de Staten-Generaal zouden die wonden nog nabloeden. Pas
na het conflict, onder het kabinet Roel-van Houten, zijn de strubbelingen
niet zeldzaam; vooral tusschen Dr. Kuyper en den heer Beelaerts ging het
er soms boos naar toe. Als bij de behandeling van de Kieswet van Houten
de heer Beelaerts Dr. Kuyper voorstelt als houder van een dubbel span
paarden, het eene voorstellend de antirevolutionaire beginselen, het andere
de radicale afwijkingen, dan reposteert Dr. Kuyper deze beeldspraak met
de opmerldng: „dat ik, gedwongen om met een huurrijtuig te rijden, liever

niet kruip in de conservatieve vigilante met het half kreupele paard er

voor, maar plaats neem in een open rijtuig met twee flinke kleppers er
voor". 1)
Dat de geschillen niet buiten de Kamer bleven, blijkt wel uit het felt,
1 ) Zie Dr. A. Kuyper,
Parlementaire redevoeringen, Amsterdam z. j., deel 1,
biz. 54.
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dat in de vergadering van 20 Mei 1896 Dr. Kuyper voor de derde maal
het woord nam om te verklaren: „dat mijns inziens, wij antirevolutionairen
de Kamer hebben dank te zeggen voor het geduld, dat ze heeft uitgeoefend,
om onze kleine twisten aan te hooren, en dat het nu veiliger en beter zal
zijn om onze huishoudelijke krakeelen in eigen boezem of te doen" 1 ). Al
kon men het verschil in inzicht niet altijd geheel verzwijgen 2 toch bleef
de harmonie tusschen de twee groepen antirevolutionairen naar buiten in
de komende jaren vrijwel bewaard.
Het pleit voor de diepere eenheid van beginselen, die de gescheidenen
verbond, dat al spoedig na het pijnlijk conflict in trouwe eensgezindheid
kon worden opgetreden. Mooi kwam dit uit bij het optreden van het
ministerie-Kuyper, dat zich mee door den warmen steun van Mr. Lohman
en zijn groep gedragen wist. Al gaan wij voor de periode van het ministerieKuyper aandacht vragen als een der hoogtepunten in ons partijleven, waarin
door de nauwe saamwerking van Kamerfractie en kabinet, geschraagd door
het innig meeleven van ons yolk, zegenrijk werk verricht werd, toch
wordt daarbij niet vergeten dat het tot dat werk slechts door den loyalen,
hartelijken steun van Mr. Lohman's groep en de Roomsch-Katholieke fractie
in staat was.
Na 1894 nu 1901 --- wel is de overgang groot!

***
Het jaar 1901 beteekent opnieuw een keerpunt in onze parlementaire
geschiedenis. Toen kreeg het vroeger zoo oppermachtig liberalisme een
deuk, waarvan het zich eigenlijk nooit heeft hersteld; toen gingen de Staten
van Zuid-Holland om en was daarmee eene rechtsche Eerste Kamer in
beginsel verzekerd; toen brachten de verkiezingen voor de Tweede Kamer
aan de rechterzijde een zoo eclatante meerderheid, dat het optreden van
het ministerie-Kuyper vrij algemeen als de meest voor de hand liggende
oplossing werd aanvaard.
Het was en het bleef een jaar van grootsch gebeuren, het jaar 1901.
Vol geestdrift wel, maar niet overmoedig, werd de kamp aanvaard.
Niet overmoedig.
De schrik van vier jaar terug zat er nog in. Toen leefde de vaste verwachting dat de ingevoerde kiesrechtuitbreiding voor de rechterzijde groote
winst zou opleveren. Bij de eerste stemming kwam ook de winst, maar
daarna kwamen de herstemmingen na den beruchten „tiendaagschen veld
tocht" waarin de banieren van „brandstapel" en „het dure brood" werden
opgericht. Toen liep alles mis; een enkel district als Ridderkerk, waar baron
van der Borch van Verwolde met een paar stemmen voor bleef, mocht
meevallen; overigens was het vrijwel over heel de linie neerlaag.
Parlementaire redevoering, t. a. p., deel 1, blz. 63.
2) Zoo werd weer op het geschil teruggekomen in Dr. Kuyper's groote begrootingsrede van 1 December 1896; Parlementaire redevoeringen, t. a. p., deel 1, blz.
114. Ook in zijn magistrale rede tijdens het laatste zittingsjaar van het Kabinet
Pierson op 6 December 1900 raakt hij het verschil tusschen „de oude en nieuwe
antirevolutionaire partij" aan (t. a. p., blz. 584).
1)
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In Harlingen bleef de liberaal Bouman, in Dokkum de liberaal Mr.
Schaafsma, in Sneek moest Mr. Heemskerk met een stem. het onderspit
delven tegen Mr. van Gilse 1 ). Toen dat telegram binnenkwam, stak de
redactie van het Handelsblad de vaderlandsche driekleur uit.
In het antirevolutionaire kamp evenwel was de verslagenheid groot. De
teleurstelling was te grooter, omdat de eerste stemming zoo wel gefundeerde
hoop op beslissende victorie scheen te bieden.
Overmoedig niet — de ervaring van 1897 was niet vergeten.
van den kant der opperste leiding werd niets verOvermoedig niet
zuimd om ongebreideld optimisme tegen te gaan.
De redevoering, waarmee Dr. Kuyper op 17 April 1901 de Deputatenvergadering opende, vormde een geestdriftige oproep tot „Volharden bij
het ideaal", 2 ) maar vermeed letterlijk alles wat onvervulbare verwachtingen
zou kunnen voeden.
Hoort hem de vurigsten terechtwijzen, als hij zegt: „in mij althans ontvonkt het vuur noch geestdrift, maar wekt het veeleer ernstige bezorgdheid,
zoo ik bier en daar fluisteren hoor van een optrekken voor een antirevolutionair ministerie. Isars noon is geroepen geweest tot groote dingen,
maar tot aan zijn sterven toe kon hij voor God betuigen: „Heere, mijn hart
is niet verheven, en mijne oogen zijn niet hoog. Ook heb ik niet gewandeld
in dingen, mij te groot en te wonderbaar".
Haast al te zeer in de mineur gestemd schijnt ons het geen dan volgt:
„Meer dan een vierde der Kamer winnen wij in geen geval; en bij zulk
een stand van zaken maakt elk roepen om een eigen ministerie, op buitenwacht en binnenwacht, geen anderen indruk, dan dien van een door niets
gewettigden overmoed, dien wij als Christenen hebben te weerstaan. Ook
over de vraag, waar mannen te vinden, genegen en bekwaam om de groote
problemen, waaraan onze politiek toe is, conform onze beginselen op te
lossen, kunt ge wel, met een blinddoek voor de oogen, heenloopen, maar
heenloopen over uw vraag geeft nog geen antwoord. Voorts, schier op
alle bureaux, in alle colleges, in alle hooge betrekkingen is de handeling
in handen van mannen, kundig en invloedrijk, ik geloof het gaarne, maar
die niet onze beginselen zijn toegedaan. Het is zoo, de Eerste Kamer kan
worden omgezet, en zoo Friesland en Zuid-Holland niet in plichtsbetrachting
te kort schieten, zal dit geschieden, maar vraag u dan eens af: Hoevele
leden van uw partij zijn, het heele land door, voor de Eerste Kamer verkiesbaar? Met u wraak ik dit wel als uitvloeisel van liberale enghartigheid,
die de opleiding aan zich, en aan zich de diploma's hield, ons bande uit de
posten van invloed, en de Eerste Kamer nog altoos aan veel te hoog bezit
bond. Maar het feit blijft dan toch, en tegen dien zwaar gaanden stroom
zou het Kabinet, dat enkelen uwer zich zoo vriendelijk droomen, hebben
op te roeien. En daarom laat ons nuchteren zijn. Want vergeet niet, ook
al kwam het christelijk volksdeel door de stembus boven, toch zou niet
onzer alleen de triomf zijn, maar voor ons en onze medestanders, en hoe
1) Bij de debatten over het onderzoek der geloofsbrieven betwijfelde Dr. Kuyper
het „of de beer van Gilse het aangenaam zal vinden, dat hij zijn zetel aan een
slecht potlood dank -. (Parlementaire redevoeringen, t. a. p., deel 1, blz. 158 en vlgg•).
2) Amsterdam, 1901, blz. 7 en vlgg.
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licht kon dan de winste voor de u bijzondere beginselen, tegenover het
verlies, niet in zulk een schreiende wanverhouding komen te staan, dat
niet alleen meedoen misdrUf, maar zelfs verzet en openlijke oppositie ons
ten plicht zou zijn. Wie boven zijn kracht greep, liep steeds gevaar, zich
den arm zijner sterkte te verwrikken. Laat daarom wat na de stembus
komt over aan de dan verantwoordelijke personen. Vergiftige vooraf geen
bedenkelijke eerzucht uw heilig bedoelen. En worde uwerzijds ook nu de
strijd aangebonden, niet voor een stel portefeuilles, waarover toch ten slotte
naar welgevallen uw Koningin beschikt, maar voor den band, die Neerlands
yolk als burgergemeenschap moet blijven verbinden aan der vaderen God".
Overmoedig niet; niet door portefeuillejacht gedreven, werd de strijd in
1901 begonnen. En toch
de portefeuilles moesten worden aanvaard.
Verpletterend was de nederlaag voor het liberalisme; ongedacht groot
was de overwinning voor de rechterzijde.
Al onheilspellend was het begin voor de liberalen, toen enkele maanden
vOOr de algemeene verkiezingen in het district Beverwijk eene voorverkiezing moest plaats hebben. Het voor dit district zittend lid, de liberaal
Mr. Tak van Poortvliet, was tot lid van de Eerste Kamer gekozen en alles
scheen er op te wijzen, dat hij zonder bezwaar naar den senaat kon ver- ger to krijgen. Een sterke libernlp
huizen, zeker een partijgenoot als opvc A
candidaat, de Minister van Kolonien in het fungeerend kabinet, Minister
Cremer, werd de uitverkorene en tegenover hem kwam een figuur van veel
minder krachtige statuur, de roomsch-katholieke heer Pastoors. De overwinning van Cremer scheen verzekerd, maar ziet het ongedachte gebeurde:
Pastoors werd triomfator.
Bij de spoedig daarop volgende algemeene verkiezingen herhaalden zich
de ongedachte dingen.
De hoofdstad ging voor. In het tweede district van Amsterdam versloeg
Dr. de Visser den in deze wijk zoo populairen Groen van Waarder en in
VII moest de werkmans-candidaat Heldt de vlag strijken voor Mr. Th.
Heemskerk. Bodegraven gaf aan Knifff den bons en met groote meerderheid
won Mr. van Idsinga. Beverwijk bleef trouw aan Pastoors. In Doetinchem
was het rijk van Mr. Hesselink van Suchtelen uit en kwam de antirevolutionair van Vliet naar voren. Friesland nam schitterend wraak op 1897:
Dokkum, Harlingen en Sneek gingen om. In Enkhuizen nam de antirevolutionair Sluis den zetel van den liberaal Kool in. Gouda bracht
Idenburg op het kussen. Tegen alle verwachting in behield Krap in Den
Haag I zijn zetel. Hontenisse bezorgde den katholiek Fruitier eene fiksche
overwinning. In Steenwijk ging toen eens voor goed de zon van Duymaer
van Twist op, Talma won na schitterenden strijd Tietjerksteradeel van
Troelstra en Zierikzee sloot de rij met de verkiezing van Pompe van
Meerdervoort.

Acht en Vijftig leden van rechts waren gekozen en tot de twee en veertig
van links behoorden zeven socialisten.
Het ministerie-Kuyper moest komen!
***
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Studenten zijn niet de aangewezen politieke leidslieden, maar het pleit
voor de politieke flair van de groep van studenten aan de Vrije Universiteit
en katholieke studenten aan de stedelijke universiteit te Amsterdam, dat zij
zich op den avond van den 27sten Juni 1901, na den gunstigen uitslag der
herstemmingen, in massa naar Dr. Kuyper's woning begaven en niet onduidelijk lieten doorschemeren, dat zijn vertrek naar 's-Gravenhage aanstaande was.
Het ministerie-Kuyper moest komen! Toch schijnen er ook in den vriendenkring gedachten aan een andere oplossing te hebben bestaan. Althans
Mr. A. F. de Savornin Lohman 1 ) geeft in zijn levensbeschrijving van den
oud-minister Mackay dit uittreksel uit een brief, dien Mackay aan hem
richtte.
„Ook bij mij staat vast, dat de formatie van het kabinet aan Dr. Kuyper
moet worden opgedragen Ik geloof niet, dat Dr. K. zal weigeren of
wel hij moest meenen, of wel men zou hem wijs moeten maken, dat bij
zijne weigering ik daar ben om de taak op mij te nemen, zooals in 1888.
Maar in dat geval bedriegt hij zichzelf of men misleidt hem. Trouwens ik
heb hem in een der laatste bijeenkomsten onzer Kamer gezegd, dat ik er
van zou moeten afzien, en wat gij wilt gaat ook niet: ik aan het hoofd,
gij en K. onder mij. Het zou zijn Mercurius, die den raad der goden
praesideert.
In 1888 stond de zaak anders. Het gold toen bovenal de hervorming der
onderwijswet van Kappeyne en daarnaast de legerwet. Bij het onderwijs
was ik nogal op den voorgrond getreden, reeds dadelijk in 1878 bij de
behandeling van de wet Kappeyne, zoodat er toen voor mijn optreden wel
wat te zeggen viel en daarbij was Kuyper toen geen lid van de Kamer.
Hoewel de aanvaarding van de taak om een kabinet samen te stellen mij
menige zucht kostte, was ik overtuigd dat de Heere mij riep om die taak
op mij te nemen, en mocht ik die ook, al was het met groote opofferingen
na het vertrek van Keuchenius, tot de nieuwe verkiezingen ten einde brengen.
Terwijl een premierschap voor mij niet meer dat schrikbeeld is als in
1888 en ik zelfs in de gelegenheid ben geweest ook de aangename zijde
ervan te leeren kennen, meen ik duidelijk te zien, dat het thans mijn weg
niet is. Het is niet alleen de toestand van mijn vrouw, en deze zou reeds
voldoende zijn, die daarop wijst, maar ook mijn eigen persoon. Hoe
onaangenaam het is te bemerken, maar mijn hoofd en werkkracht is niet
meer wat ze vroeger waren. Misschien is het in het 4 tal jaren na 1888
doorleefde en de spanning waarin ik toen meermalen verkeerde daar niet
vreemd aan. Een premier moet daarbij vaardiger zijn in het woordvoeren,
en waar dit reeds in 1888 te wenschen overliet, is zulks er niet op vooruitgegaan, zooals gij zelf wel zult hebben bemerkt, hoewel ik als Kamerlid
slechts behoefde te spreken, wanneer en zoo dikwijls ik zulks verlangde,
Ik acht mij niet meer opgewassen tegen de taak en al aanvaardde ik
die, anderen zouden te spoedig bemerken dat ik mijne krachten had
overschat."
1 ) Levensbericht van Mr. Aeneas baron Mackay
in Levensberichten der afgestorven medeleden van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
Leiden,
1911, blz. 105 en vlcig.
Schrift en Historic

17

258

PROF. DR. P. A. DIEPENHORST

Blijkt uit dezen brief, dat ook de mogelijkheid van een tweede ministerieMackay door sommige geestverwanten werd bepleit, in den kring der
tegenstanders ging al spoedig het gerucht, dat Dr. Kuyper zou weigeren
eventueele kabinetsformatie te aanvaarden.
Hij was op reis gegaan, hij had zich afwerend in particulier gesprek
uitgelaten, de Standaard nam zoo vreemde houding aan dat zijn de
berichtjes, die in de Julimaand van 1901 in de groote pers circuleerden.
Naarmate het geloof aan Dr. Kuyper's weigering sterker werd, vermeerderde de aandrang om hem voor de beslissing te plaatsen. Wees hij af,
dan zou aan de orde komen de oplossing, door sommige vrijzinnigen reeds
verdedigd: om de onmacht der rechterzijde aanblijven van het ministerie
Pierson—Borgesius.
In het Handelsblad van 8 Juli 1901, Avondblad, treft het bericht: „Van
goederhand vernemen wij, dat de opdracht van een nieuw ministerie thans
is of althans zal worden gegeven aan Dr. A. Kuyper.
Naar men bericht, beyond deze zich in het buitenland en men had in zijn
vertrek een blijk meenen te zien, dat hij niet geneigd zou zijn zulk een
opdracht, ofschoon die voor de hand lag, te aanvaarden.
Of Dr. Kuyper zich inderdaad aan dit regelrecht gevolg van zijn politiek
optreden wenscht te onttrekken, is ons onbekend. Mocht hij zich reeds in
dien geest hebben uitgelaten terstond nadat de uitsiag der Kamerverkiezingen
zeker scheen te zijn, dan zou het toch volkomen begrijpelijk zijn, dat hij
nu voor de noodzakelijkheid werd gesteld een opdracht te aanvaarden of
te weigeren. Geen ernstig staatsman zal er aan denken als kabinetsformeerder op te treden, tenzij eerst de theoloog-staatsman, die de verkiezingen
geleid en daarbij overwonnen beef t, in de gelegenheid is gesteld de gevolgen
van zijn politieke handelingen te dragen, le payer de sa personne".
Tegen dergelijke wijze van berichtgeving diende Dr. Kuyper's vriend,
de heer W. Hovy, in het ochtendblad van Dinsdag aanstonds een gevoelvol
protest in.
Trots alle alarmeerende berichtjes, trots alle gestook hadden de gebeurtenissen hun natuurlijk verloop: Het ministerie-Kuyper moest komen; het
ministerie-Kuyper kwam!
Het ministerie-Kuyper kwam!
Zware dagen wachtten het ministerie-Kuyper. Nog voor het zijn werkzaamheden voor het parlement had aangevangen moest het door de spitsroeden van kritiek en vooral de kabinetsformateur werd met persoonlijk
grievende bejegeningen achtervolgd.
Daar was het beruchte telegram, dat op 6 Augustus 1901 Mr. Troelstra
uit Veendam zond. Eene naverkiezing moest daar gehouden worden en in
de hitte van den kamp richtte de socialistische leidsman tot zijne getrouwen
in Het Volk dezen maanroep: „Het regent leugens Ik bereid mij voor
op de nederlaag en zal dan met driedubbele kracht de Kuyperiaansche
huichelarij en kapitalistische verdrukking buiten 't Parlement bekampen".
Geen daad was nog door het kabinet verricht, Been kik was nog gegeven,
maar in weerwil van dit alles stond het vast: „Kuyperiaansche huichelarij
en kapitalistische verdrukking" moest en zou het wezen.
Daar was het minwaardig kabaal over het bericht, dat de Middelburgsche Courant in de wereld gebracht had en breed uitmeette: Om een dag
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vroeger met vacantie te kunnen gaan had Dr. Kuyper, toen hij de portefeuille
van Binnenlandsche Zaken aanvaard had, zijn ambtenaren op de ministerieele bureaux op Zondag laten werken. In den verkiezingsstrijd te Sliedrecht, door het bedanken van Dr. Kuyper noodzakelijk geworden, buitte
de heer Heldt deze beschuldiging terdege uit. Een telegram uit het buitenland van Dr. Kuyper meldde de ware toedracht der zaak: indien er op
Zondag gewerkt was, dan was dit geschied zonder zijn order, geheel buiten
zijn voorkennis en had hij 't geweten, dan zou hij het stellig hebben
verboden.
Daar was het gejoel over den bedankbrief van Dr. Kuyper als voorzitter
der Journalistenvereeniging, omdat hij „naar een anderen staat des levens
overging". Deze zuiver particuliere brief, door eene onbescheidenheid aan
de pers gegeven, leverde de liberale pers stof tot de meest hatelijke coinmentaren en niemand minder dan Mr. Goeman Borgesius schreef: „Indien
een ander man, zelfs iemand met het dubbele van Dr. Kuyper's talent, aldus
als lid en voorzitter afscheid nam van eene vereeniging, men zou 't bespottelijke aanstellerij vinden, zelfs al was de missive niet met een vertoon van
gewichtigheid, die tot meesmuilend schouderophalen aanleiding gaf, aan
de couranten verzonden alsof 't een staatsstuk van gewicht was".
Zoo was het voor het ministerie-Kuyper in het parlement optrad. En
daarna was het nog veel erger.

***

Het ministerie-Kuyper moest komen. Het ministerie-Kuyper kwam!
Het moest zijn en het was een christelijk-nationaal kabinet. In het mooie
artikel, dat de tegenwoordige voorzitter van den Ministerraad, Mr. De
Geer, direct na afloop der verkiezingen schreef in Onze Eeuw, werd volkomen naar recht gewezen op het groot verschil tusschen de overwinning
der rechterzijde in 1888 en 1901.
In 1888 werd de overwinning op beperkt terrein bevochten, toen ging
het om de schoolkwestie. Het was een scherp afgeteekend, concreet punt
van staatsbeleid, waaromheen de kiezers van beide zijden zich groepeerden.
Het volkspetitionnement van 1878 werd tien jaar later, na een gewijzigd
kiesrecht, herhaald.
In 1888 was het een protest tegen de onderdrukkers op schoolgebied, dat
het liberalisme in de minderheid bracht. In 1901 verdreef veel breeder
verzet tegen een aan het Christendom vijandig beginsel der liberalen uit het
regeerkasteel. Men had leeren verstaan, dat in het liberalisme geen voldoende weerkracht school tegen de beginselen der uiterste partijen, dat de
christelijk-nationale tradities voortaan alleen veilig zullen zijn in handen
van hen, bij wie ze rusten op haar eigen principieelen grondslag. „Dit is de
reden"— aldus merkt dan Mr. De Geer op — „waarom het nieuwe Ministerie, wanneer men let op den strijd waaruit het opkwam, het meest karakteristiek wordt aangeduid als chrsitelijk-nationaal. Met deze benaming
wordt aan niemands persoonlijk christendom of nationalen zin te kort
gedaan. Er wordt alleen mee gezegd, dat, wanneer in de toekomst de christelijke beginselen en de nationale tradities voor ons yolk zullen worden gered,
die redding naar onze meening, ontwijfelbaar zal moeten komen van de
partijen der rechterzijde".
Een christelijk-nationaal ministerie moest komen! Het kwam!
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In de schitterende troonrede van 1901, die de nieuwe aera inluidde, vindt
men een beslist en stellig op den voorgrond schuiven der sociale hervormingen. Echter zoowel bij het begin van zijn optreden als gedurende zijn
gansche bestaan, heeft het kabinet — en dit is telkens uit het oog verloren
zoo beslist mogelijk geweigerd om de sociale kwestie enkel in stoffelijken
zin op te vatten.
Van meet of is het uitgegaan van dit standpunt: de maatschappelijke
toestanden eischen hervorming, maar eischen dit zoowel naar geestelijke
als naar de stoffelijke zijde en wanneer men die twee onderscheidt, dan
komt van zelf aan het geestelijk element den voorrang toe.
Een ruime plaats heeft dan ook de zorg voor die geestelijke belangen in
de bemoeiingen van dat ministerie ingenomen. In velerlei opzicht heeft het
getoond krachtig te willen waken voor de hoogste zedelijke goederen der
natie. Het heeft zulks getoond door de vele maatregelen van inwendig
bestuur, die den ambtenaren in burgerlijken en militairen dienst het rusten
op den dag des Heeren mogelijk maakten.
Het heeft zulks getoond door den ernst, waarmee het den strijd heeft
aangebonden tegen allerlei onedele passies, die het volksleven vergiftigen.
Getoond door de Drankwet, waarin elk onbevooroordeelde moet zien een
krachtige poging om het drankmisbruik te beteugelen en wie rekening houdt
met de groote moeilijkheden aan de regeling dezer materie verbonden, zal
instemmen met het oordeel van den warmen drankbestrijder en sterken
tegenstander van dit kabinet, den vrijzinnigen Dr. Gunning,
toen schoolopziener, thans hoogleeraar in de paedagogie, die in de Economist schreef:
„Ik meen dat het een plicht der eerlijkheid is, openlijk uit te spreken, dat
door deze voordracht de regeering getoond heeft, dat het lets meer dan
een ijdele leus of een woordenspel is, wanneer zij zegt voor de zedelijke
belangen der natie te willen waken en die zooveel mogelijk ook door de
wetgeving te willen bevorderen."
Niet het minst heeft het kabinet de geestelijke belangen gediend door
de verdere vrijmaking van het onderwijs. Door de Hooger Onderwijswet,
die door de subsidieering van de bijzondere gymnasia, het vergemakkelijken
van de oprichting van bijzondere leerstoelen aan de openbare universiteiten,
het verleenen van civiel effect aan die bijzondere universiteiten, welke aan
voldoende waarborgen beantwoorden, aanmerkelijk heeft verlicht den druk
dergenen, die Christus' koningschap ook op het erf der wetenschap
erkennen.
Evenmin mag worden gezwegen over de fel bevochten wijziging van de
wet op het lager onderwijs, die, voortbouwend op het fundament door het
ministerie-Mackay gelegd, vergrootte „de sobere noodpenning'', aan de
bijzondere school toegekend. Eene wet, die, niet in strijd met de pacificatie,
niet in strijd met de grondwet, bovenal in overeenstemming was met die
ongeschreven grondwet eener christelijke samenleving, welke eischt, dat
geenerlei dwang besta voor hen, die den jongen willen leeren de eerste
beginselen naar den eisch zijns wegs.
Dat waken voor de christelijke grondslagen onzer samenleving kwam
eindelijk wel klaar aan den dag in de droeve voorjaarsdagen van 1903,
toen het kabinet met fiere vastberadenheid onderdrukte eene misdadige
woeling, die onze staatsorde in haar wezen aantastte.
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Met de opsomming deter maatregelen zijn wij geenszins volledig geweest,
hebben wij ook niet bedoeld volledigheid te betrachten.
Dit is wel de groote verdienste van Dr. Kuyper geweest: hij bracht een
anderen geest in ons staatsbestuur, hij brak onmeedoogend heilige liberale
huisjes af, hij gaf geen oogenblik kwartier in den kamp tegen de overheersching, die Nederland zocht te liberaliseeren.
Hij sweet het liberalisme van zijn voetstuk, waarop het zichzelf geplaatst
had. Hij vergruizelde de liberale Monroe-leer: Neerland voor de liberalen.
Slechts wie kept de driestheid, waarmee getracht was die leer in de praktijk
te brengen, zal verstaan de verbittering, die moest rijzen tegen den man,
die zonder genade aan de heerlijkheid van het liberalistische rijk een einde
maakte.
Ongewone daden en klanken verstoorden de rust van den politieken
hof. Het begon al bij het eerste begrootingsdebat, toen de groote magistrale
begrootingsrede beeindigd werd met het woord: „Gij zult liefhebben den
Heer uwen God met al uw verstand en al uw krachten. Dit is het eerste
en het groote gebod. Bij 't aanhooren van deze woorden buigt elk lid der
rechterzijde en elk lid van het kabinet zich diep eerbiedig neder."
Een volgend jaar klinkt van de ministerieele lippen het woord: „God
bestaat en omdat Hij van alle dingen de vrijmachtige Schepper is, heeft Hij
op al wat Hij schiep rechten; rechten op elk persoon, op elk yolk, op elk
land. Deze rechten van God op ons land en yolk worden nog steeds
uitgesproken in de formule voor het regeeren van ons vorstenhuis. Die
rechten van God nu op land en yolk moeten niet slechts in formule worden
geuit, moeten ook in het staatsrecht zelf tot ontwikkeling komen; anders
wordt het recht Gods miskend".
Nog een ander maal klinkt het slot: „Niemand minder dan Kant heeft
't gezegd: de Schrift heeft een zedelijke levensbeschouwing in het leven
geroepen, die als een eik geworteld is diep in de harten der natien en der
menschen. Ge kunt aan dien eik de bijl aanleggen en hem misschien met
een reuzenslag vellen, maar zie toe, als hij omvergeworpen is, dan zult ge
in geen twee eeuwen een zedelijke macht in het leven roepen, als thans
door de Schrift het zedelijk leven der natien sterkt."
Schitterend waren de parlementaire tournooien over de diepste geestelijke
problemen. Denkt aan het debat met Prof. van der Vlugt over de Hooger
Onderwijswet, denkt aan de tegenstelling „Marx of Christus" in het dispuut
met Mr. Troelstra aan de orde gesteld.
Soms rees wel eens de bedenking of door den theoloog van professie
niet te forsch en niet te spoedig de principieele toon werd aangeslagen. Die
bedenking echter mag niet verminderen de waardeering voor de onwankelbare trouw, waarmee in 's lands raadzaal voor Christus' Koningschap werd
getuigd.
De liefde, waarmee de onzen Dr. Kuyper en zijn kabinet omringden,
werd nog geprikkeld door den fellen en onredelijken haat, waarmee hij
door liberalen en sociaal-democraten werd bestookt. Een staaltje slechts
vinde vermelding tot karakteriseering van den geest, die toen rondwaarde.
Uitteraard is de Hoeksche Waard aan schrijver dezes lief, maar wat te
zeggen van een artikel in het Nieutvsblad van de Hoeksche Waard van
5 Juli 1905, waarin het ministerie-Kuyper aldus werd uitgeluid: „Vier jaren
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levens in een dampkring van onwaarheid, onoprechtheid, sofisterij, woordverdraaiing, gehuichel, stille verklikking, zielenbesnuffeling en wezenbeproeving, 't is een harde, een onvergetelijke les geweest De schoolmeesters bespraken met aarzeling en vreeze den regenboog als een lichtverschijnsel, den walvisch als een zoogdier met klein keelgat, de aarde als
een draaiende bol, Oldenbarneveld en Jan de Wit als staatslieden van
beteekenis. Wie een staats- of gemeenteambtje bekleedde durfde niet meer
vrijuit spreken of schrijven, veel minder nog in het openbaar tot de
„tegenpartij" behooren. De conscientieknijpers gingen luisterend en loerend
om, zoekende wie waard was, aan „hunnen - minister of aan eener zijner
satellieten verraden te worden".
Wie mocht meenen dat de schendtaal in dergelijk proza of poezie kwalijk
kan dienen tot beoordeeling van des tegenstanders stemming, schenke
aandacht aan hetgeen door de besten en nobelsten der oppositie werd geschreven. Hij leze het scherpe geschrift van Prof. Treub, De komende
stembusstrijd, met zijn felle kritiek op de stakingswetten van 1903, met den
hartstochtelijken oproep om alle geschillen op zijde te zetten tot bestrijding
van de regeering en „haar slaafsche meerderheie. Hij leze het artikel van
Prof. De Louter in De Gids van Maart 1905, waar deze hoogstaande
auteur met zijne autoriteit dekte deze voorstelling van het paganisten-fabeltje:
„In een land, waar met enkele uitzonderingen alien het een voorrecht achten
het Christendom te belijden, waar het Christendom de nationale geschiedenis
meer dan elders beheerscht, waar 't zijn onmiskenbaar stempel op de
gansche maatschappij in al hare vertakkingen en schuilhoeken heeft gedrukt,
waagt eene staatkundige partij het zich het monopolie van den Christennaam
toe te eigenen". „Om dit schijnheilig werk de kroon op te zetten, wordt een
nieuwe naam uitgedacht, onverstaanbaar voor de massa, maar wegsleepend
door zijn geheimzinnigen klank en bij uitstek geschikt om de voorstelling
te wekken van eene verwijzing naar de buitenste duisternis".
Na de meer uitvoerige behandeling van twee hoogtepunten in onze parlementaire historie dient thans nog in kort bestek te worden geschetst op
welke wijze zich onze mannen verder van hun taak hebben gekweten, 't zij
als oppositie dan wel als regeeringspartij.
Als oppositie is de antirevolutionaire fractie trouw gebleven aan de
roeping, die eenmaal Dr. Kuyper in zijn groote redevoering van 1 December
1897 onder het ministerie Pierson aldus omschreef: „Als Her Majesty's
loyal opposition begroeten ook wij deze dienaren der kroon met eerbied,
reeds om hunne persoonlijke positie en uitnemende bekwaamheid, maar
vooral omdat zij hier als dienaren der Kroon verschijnen. Ook Beef ik van
het opgetreden kabinet mijnerzijds gaarne de verklaring, dat ik met het
Gouvernement hoop samen te werken voor zoover en zoolang de mij heilige
beginselen, die ons scheiden, niet te stout in zijne ontwerpen worden geschonden, en niet te zeer door die samenwerking zouden worden verzwakt.
Maar afgezien hiervan rust op de oppositie nog eene andere taak. Het
kabinet moet homogeen zijn; eene Kamer vindt juist in het niet homogeen
zijn voorwaarde van levenskracht. De worsteling der beginselen is hier
onmisbaar, en daarom is het de taak der oppositie in de kamer, ook op
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de Regeering critiek uit te oefenen. Die critiek juist is de moeder van
vruchtbaar gemeen overleg."
Van huis uit is de antirevolutionaire partij gouvernementeel, is naar
waarheid getuigd, en loyaal is de oppositie, van haar uitgegaan. Zoo was
het onder het ministerie De Meester, zoo was het onder het kabinet Cort
van der Linden
de twee ministeries, waaronder haar oppositie het sterkst
de aandacht trok en haar tegenstand, evenals die van de rechterzijde in
het algemeen, het meest aan kritiek heeft blootgestaan.
Het afstemmen van de Oorlogsbegrooting van Minister van Rappard
door de Tweede Kamer, dat den val van het Kabinet De Meester met zich
sleepte, was eene onedele daad, zoo werd indertijd wel met veel rumoer
beweerd door degenen, die hier van „sluipmoordenaars-taktiek" gewaagden,
maar rustiger overweging der feiten heeft de behandeling der rechterzijde
volkomen gerechtvaardigd.
Het ministerie De Meester moest vallen; de rechterzijde, de anti-revolutionaire fractie, mocht de verwaarloozing van het defensiebeleid niet met
haar stem dekken.
Het ministerie De Meester moest vallen. Betitelingen van het kabinet
als „kraakporcelein -, „revolutie-bouw -, „bedelaar zonder beenen", „de
Amsterdamsche beurs vol scheuren - waren kwalificaties, waarlijk niet alleen
uit de rechtsche pers afkomstig.
Het was geen „clericaal - orgaan, maar het weekblad de groene Amsterdammer, dat in het eerste nummer, uitkomend na de verwerping van de
Oorlogsbegrooting, deze schets gaf van het kabinet De Meester: „Daar
ligt de stumper Inconstitutioneel ontstaan, als een zuigeling door
Borgesius met de flesch in het leven gehouden; door zijn belagers gespaard,
om te zien hoeveel zoo'n wurm toch weI kon doorstaan kijken nu
zelfs de bloedverwanten het lijkje met droge oogen aan
elkander berustend toeknikkend: dat ja, beter maar zoo
hij was toch voor het kerkhof
geboren. Van zijn eersten ademtocht of hebben we zijn lot voorspeld, meer
dan de familie lief was. Zij deed alsof zij het niet hoorde, als men kwaad
zelfs sprak van zijn blanco zieltje!"
De antirevolutionaire partij moest tegenstemmen. Het is geen „clericaal"
orgaan, maar het Utrechtsch Dagblad dat in deze woorden het verraderlijke van het afkeurend votum loochent: „Er waren nu al zooveel bruggen
gebouwd, de rechterzijde toonde zich blijkbaar zoo ongeneigd om de
consequentie harer afkeuring van het tegenwoordige beleid te aanvaarden
door zelf het bewind over te nemen, dat in dien zin ook voor ons het
besluit onverwacht viel. Maar indien men de beraadslagingen objectief
nagaat, dan moet erkend worden: op deze adviezen slaat geen andere
beslissing. - „Geheel objectief oordeelende kunnen wij niet anders vaststellen dan dat beide sprekers (Heemskerk en Van Vlijmen) reeds in eersten
termijn op volstrekt ondubbelzinnige wijze aan het regeeringsbeleid in zake
de landsverdediging, belichaamd in den Minister van Oorlog, hun vertrouwen hebben opgezegd."
En nu de tweede fout, die aan de antirevolutionaire partij als oppositie
wordt toegerekend: haar houding onder het kabinet Cort van der Linden,
toen in dagen van heftige internationale beroering door haar ageeren de
politieke strijd werd ontketend, het bestand werd verbroken.
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Herhaaldelijk is beproefd om op de rechterzijde de schuld te schuiven
van de verbreking van het bestand. Gewezen wordt dan op het feit dat de
Eerste Kamer niet accoord ging met alle wetsvoorstellen, door de Regeering
bij haar ingediend en vooral de verwerping van de wijziging in de Vermogensbelasting wordt den antirevolutionairen, wordt der rechtsche meerderheid, als een ernstige fout aangerekend.
IJdel is deze poging, want nimmer is in gezaghebbenden kring het bestand
aldus verstaan, dat het in zich sloot een zich onvoorwaardelijk neerleggen
bij al het door de Regeering vastgestelde. Minister Treub erkende dan ook
ruiterlijk in de Eerste Kamer dat de afstemming van bovengenoemde wet
geheel lag buiten het bestand, eene technische kwestie betrof, die den godsvrede ongedeerd liet. Woordelijk lezen wij in de Handelingen deze uitspraak van Minister Treub: „Deze zaak zelf heeft met de politiek inderdaad
niets te maken, zij geldt zuiver en uitsluitend een financieel-technische
quaestie; alle politiek staat er buiten en behoort er buiten te blijven".
Wie niettemin nog het oor mocht willen leenen aan de voorstelling alsof
de rechterzijde, strijdlustig en tuk op macht als zij was, plotseling weer
in oorlogstijd den partijstrijd heeft uitgelokt, die neme kennis van deze
openhartige verklaring van den vrijzinnigen hoefijzercorrespondent van het
Handelsblad die letterlijk in dit blad schreef:
„Maa-r dat de Regeering het nestand verbreekt na-r A en k.. rAt „Ler
Rechtrzijd,so.nmkebarDRginotkedwl,mar
is een „protest in strijd met haar daden". Want dat zij, door het aandringen
op spoedige behandeling van haar electorale Grondwetsherziening, door
het indienen van een stel belastingplannen, waarin geen rekening wordt
gehouden met rechtsche tariefverlangens, en vooral door Minister Treubs
aanval op de Talma-wetten, aan de Rechterzijde „den handschoen heeft
toegeworpen", dat is door den beer Lohman heden terecht, kort en duidelijk
aangetoond. Het behoorde trouwens klaar te wezen voor ieder, die geen
struisvogel-politiek wil drijven. De heer Tydeman erkende trouwens de
moeilijkheid voor de Rechterzijde om haar „vereerden voorganger" Talma
in den steek te laten. En de beer Lohman herinnerde er aan, dat Minister
Treub nog in Maart zelf had gezegd, dat het aantasten van de Invaliditeitswet een verbreken van 't Bestand zou zijn. De afgevaardigde van Tiel
scheen dan ook zoo weinig gerust omtrent de stemming van vrede waarin
de Ouderdomswet kan worden behandeld, dat hij er op aandrong, zooveel
haast daarmede te maken, dat er als de Eerste Kamer dat voorstel mocht
verwerpen, nog genoeg tijd zou overschieten voor een voorstel betreffende
den fatalen termijn van de Invaliditeitswet.
Neen waarlijk, als de Regeering metterdaad het Bestand had willen
handhaven, dan had zij den weg moeten volgen dien de heer Lohman heden
wees: Ze had dan het velerlei reeds lang gereedliggende neutrale werk
moeten afdoen (waarvan de Kamer nu al zooveel schriftelijk monnikenwerk
heeft verricht) en ze had alle politieke quaesties moeten vermijden. Ook
inzake Grondwetsherziening. En ook inzake de belastingen waarbij ze
slechts herstel van het verbroken finantieele evenwicht had moeten beoogen.
Nu de Regeering dit niet heeft gedaan en frischweg haar politieke vlag
weer in top heeft geheschen, kan zij ook niet meer rekenen op zooveel
consideratie van rechts als onder het Bestand was te vergen!"
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Onder het kabinet Cort van der Linden stelden de antirevolutionairen
met de andere groepen der rechterzijde een voorbeeld van hetgeen eene
loyale oppositie betaamt: onvoorwaardelijk werd het ministerie Cort van
der Linden gesteund in zijn moeilijke taak, waar niet het beginsel steun
verbood.
In de schokkende incidenten, die het Kabinet verzwakten, hadden wij
Been of een zeer gering aandeel — de eigenlijke raddraaiers schuilden links.
Minister Pleyte kreeg van de heftige linksche anti-clericalen den deuk, die
hem knauwde. Bij het afmaken van Minister Treub werd het eigenlijke
beulswerk verricht door de gecombineerde sociaal- en vrijzinnig-democraten,
met enkele unie-liberalen in bond. Bij de behandeling van de Landstormwet,
toen Minister Bosboom blijk gaf zijn eigen Memorie van Toelichting op
zijn eigen wetsontwerp niet te kennen, kwam het kabaal niet van onzen kant.
Met betrekking tot de zaak der landsverdediging, het uitoefenen van
het regeeringsbeleid is in den tijd van ontzaggelijken ernst, die werd doorleefd, in menig opzicht door de christelijke partijen aan het ministerie
warmer steun verleend dan door de regeeringsmeerderheid.
Merkwaardig is het getuigenis afgelegd door den heer Elout in het
Binnenlandsch Overzicht van ,.Onze Eeuw", Maart 1915:
„Zij (de houding der rechtsche pers) is volkomen in overeenstemming
gebleven met die van de rechterzijde in de Tweede Kamer, die, onder 't
besef van den eisch der omstandigheden tijdelijk heel en aansch regeeringspartij is geworden. Enkele politieke douceurs -- de consolidatie van den
vlootpredikant, het herstel van subsidie in het mijndistrict, het bevestigen
der positie van het bizonder onderwijs in Indie heeft zij niet versmaad.
Maar over 't geheel genomen kan haar houding niet anders dan volkomen
correct en loyaal worden genoemd. Zij heeft het de Regeering zoo gemakkelijk mogelijk gemaakt en haar bij elke belangrijke beslissing, waartoe de
medewerking van de Kamer vereischt werd, gaaf en gul gesteund.
Van de linkerzijde is niet geheel hetzelfde te getuigen. Goeddeels heeft
ook zij besef getoond van den abnormalen eisch der omstandigheden.
Maar z•:56 lang als de rechterzijde heeft zij het in haar geheel niet uit kunnen
houden."
Het is zacht gezegd, zoo zacht als het voor een vriend slechts even mogelijk is, niettemin is het veelzeggend.
In trouwe, als oppositie heeft de antirevolutionaire partij beantwoord
aan den eisch, die aan loyale oppositie mag worden gesteld. Ook in dezen
zin heeft zij met eere gediend door eene vaste lijn te volgen bij hetgeen
door haar werd voorgestaan: Eene parasitische politiek heeft zij versmaad;
en als minderheidspartij en als meerderheidspartij leidden haar dezelfde
beginselen.
Het best komt dit uit, wanneer ten slotte de aandacht wordt gevraagd
voor een drietal onderwerpen, die in den parlementairen strijd de meest
fundamenteele mogen worden gerekend: de geestelijke belangen, de landsverdediging, de sociale wetgeving.
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Wat de behartiging der geestelijke belangen betreft, behoeft slechts kort
te worden herinnerd aan hetgeen op het gebied van het onderwijs werd
gewrocht, daar elders uitvoerige beschrijving van den schoolstrijd werd
geboden.
Niet zoodra was aan de antirevolutionaire partij deel aan het bewind
gegeven, of verwezenlijking van het recht in de schoolzaak, dat Naar als
oppositie tot geestdriftigen strijd leidde, was het eerste punt van het
regeerprogram. Het ministerie Mackay deed hier den eersten stap en dit
kabinet zal, al was het alleen om hetgeen het op onderwijsgebied deed,
bij ieder Christen in dankbare herinnering blijven. Daarna was het het
ministerie Kuyper dat de vrijheid van onderwijs diende, door zijne fel
bestreden novelle in te dienen. Toen deed weer Minister Heemskerk met
zijn Bouwwetje en niet het minst door zijn voorstel tot grondwetsherziening
een schrede verder op den weg der vrijheid. Totdat eindelijk onder het
ministerie Cort van der Linden, dank zij mee de volhardende waakzaamheid
der antirevolutionairen, de financieele gelijkstelling grondwettelijk recht
en door het vroede beleid van minister De Visser levende werkelijkheid
werd. Toen kwam voor dwang vrijheid, voor stuitende bevoorrechting
gelijkheid, voor oorlog vrede.
Die trouw, op het stuk van het lager onderwijs te roemen, blinkt ook bij
de bewaring van andere geestelijke Vederen. vv ij denken aan het schragen
van het gezag; in 1903 was het 't kabinet Kuyper, dat tegen het „anarchistisch avontuur" ons land beveiligde. In 1918, toen de S.D.A.P. naar de
staatsmacht greep en de instelling van een oppersten raad van arbeiders
en soldaten werd aangekondigd, schaarden de antirevolutionairen zich om
het kabinet Rays de Beerenbrouck. Ongeveinsd was en is hun waardeering
voor den sympathieken minister-president, aarzelend, tegenstrevend eerst,
maar in 's lands belang groote persoonlijke offers brengend, om de huivieringwekkend zware regeertaak te aanvaarden. Maar dan met wondere
kracht regeerend en oogstend den dank voor zijn wijs beleid. In de door
Minister Heemskerk met zoo veel waardigheid verdedigde Anti-revolutiewet
belichaamde zich de vastberadenheid, waarmee het kabinet voor de hoogheid van het gezag opkwam.
Veel is over die bevordering der geestelijke belangen te verhalen. De
rustelooze werkzaamheid van het kabinet Kuyper werd reeds vroeger
verhaald; dat ook het veel aangevochtene ministerie Heemskerk niet achterbleef client nog nader te worden aangetoond.
Bij het eerste optreden van dit kabinet werd van de zijde der tegenstanders slag op slag verkondigd, dat het in zijn saamstelling en program
eene verloochening was van het beginsel, dat onze actie leidde. De Kolnische
Zeitung bracht tot over de grenzen het bericht, dat aan de antithese de
nek was omgedraaid. De teekenaar van den Spectator, het tijdschrift, welks
vroeger zoo roemrijk bestaan in 1908 eindigde, trachtte aan eigen begrafenis
meerderen luister bij te zetten en zich onrechtmatig in hoogere klasse te
plaatsen, door naast den steen, die met de woorden: „Hier lig ik," eigen
verscheiden aankondigde, ook te plaatsen een monument met het opschrift:
„En hier ligt de antithese".
Het Volk dichtte zelfs het rouwlied:
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„Als door den Haag een lijkstoet rijdt,
Met Heemskerk aan den kop,
Met Talma, die de paarden leidt,
Met heel „Rechts" achterop,
Als Kuyper snottert van verdriet
En priesters missen lezen,
Dan gaat daar d' antithese, Piet,
Dan gaat daar d' antithese!"
Welnu, de practijk heeft onweerlegbaar geleerd, dat door deze „antithese-killers - valschelijk eene doodsacte is opgesteld om er zelf gewin bij
te hebben. Waar noodig, heeft het kabinet kloek den principieelen strijd
gestreden.
In den spoed, dien het na zijn optreden betrachtte bij de verdediging van
het wetsontwerp tot subsidieering van de bijzondere middelbare scholen
en dat tot versterking van het bijzonder meer uitgebreid lager onderwijs
lag reeds een gunstig voorteeken van den ernst, waarmee het wilde wegnemen alle hinderpaal, die de doorwerking der christelijke beginselen belet.
In allerhande wetten en bestuursmaatregelen is getracht de christelijke
grondslagen van ons volksleven te versterken en te schragen.
De zedeloosheidswet van Regout waakt tegen brutale uitspattingen, die
ons volksleven vergiftigen. Niet genoeg kunnen wij dankbaar zijn voor den
ernst, waarmee hij, zich plaatsend op het standpunt der christelijke moraal,
in den strijd tegen vuilhandel, vruchtafdrijving en allerhande onedele giftige
passies sterk verweer heeft geboden. Toen bij de eindstemming in de
Tweede Kamer op enkele uitzonderingen na, de linkerzijde zich verzette,
kwam uit, hoezeer partijen, uit de beginselen der rede levende en voor de
moraal Been hoogere normen erkennend, de christelijk nationale tradities
van ons volksleven verzwakken. Voor wie er nog aan mochten twijfelen,
was de toon van hoogen ernst, waarmee de roomsch-katholieke minister
dit teere onderwerp behandelde, een bewijs, hoe de overtuiging, dat niet
slechts de ziel maar ook het lichaam een tempel des Heiligen Geestes is, een
band vormt, die protestantsche en roomsch-katholieke christenen saambindt.
Verder geeft de Armenwet van Minister Heemskerk aan de kerkelijke,
de bijzondere armenzorg, eene vrijheid van positie, welke bij die in het
ontwerp van Goeman Borgesius schitterend afsteekt en terecht werd het in
onzen kring door kenners als Dr. J. C. de Moor en Mr. A. I. L. van Beeck
Calkoen geroemd. Vermeldenswaardig is ook deze lof, die Mr. Tydeman
bij de openbare beraadslagingen in de Tweede Kamer bracht aan Minister
Heemskerk voor diens wetgevend talent:
„Dit wetsontwerp is zeer geprezen en naar mij voorkomt te recht. Ik
acht het een van de beste producten van wetgevenden arbeid, die wij in
den laatsten did ontvancien hebben. Het is duidelijk, het is vrij kort en een
geheel; het lost moeilijke vragen op eenvoudige wijze op en als compromis
van uiteenloopende denkbeelden op een gebied, waarop van ouds gevoeligheid heerscht, acht ik het een meesterwerk, waarin men de bekwame hand
van den politieken leider van het oogenblik herkent".
Op bevorderinq van Zondaqsrust voor burgerlijke en militaire ambte-
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naren werd met kracht aangestuurd. Van zijn pogen om in de geestelijke
verzorging onzer schepelingen te voorzien liet het kabinet zich, trots bitteren
hoon, geen duimbreed afbrengen. Niet licht zal worden vergeten de gedachtenwisseling, in 1911 gevoerd in de Eerste Kamer tusschen Minister
Heemskerk en generaal Staal. Deze laatste, zich keerend tegen de ministerieele bemoeiingen met de geestelijke verzorging van de militairen en schepelingen, sprak het woord: „soldaten hebben saam te leven en te sterven."
Daarop vatte Minister Heemskerk vuur met de woorden: „Menschen, die
samen hebben te leven en te sterven, hebben ook saam te bidden en van
hoogere dingen te spreken." „Nog nooit" zoo schreef de Nieuwe Courant
„hebben wij den Minister zoo welsprekend gehoord als in zijn opkomen
voor het goed recht der orthodoxie om zich het geestelijk heil der schepelingen aan te trekken."
En eindelijk nog moet ietwat breedvoeriger worden stilgestaan bij hetgeen
onder minister De Waal Malefijt voor Indie's geestelijke belangen werd
gedaan. Door den noesten arbeid van dezen voortreffelijken minister van
Kolonien werd aan het christelijk onderwijs in Indie een steun geboden,
als het nimmer tevoren ontving en met Idenburg in bond werd geen middel
verzuimd tot opheffing van de belemmeringen, die de kerstening van Indie
zouden tegenstaan.
Zwaar is in het beruchte jaar 1913 door concentratie en sociaaidemocratie
gezondigd in haar onwaardige campagne tegen Malefijt en Idenburg.
Daar ging een langgerekte zucht door onze lage landen over de snoode
kerstenings-politiek van Malefijt, die gesteund door Idenburg, ons mooie
Indie in den afgrond dreigde te sleepen. In onheilig fanatisme werden
Christenen en Mohamedanen tegen elkaar opgezweept, Allah's volgelingen
getergd en in hun rechten geknot, zoodat het gerommel van den naderenden
donder, die Insulinde dreigde te verwoesten, voor ieder waarneembaar was.
Idenburg weg, gebannen de kersteningspolitiek, een keer in de Indische
staatkunde — was daarom het parool, door schier elken linkschen redenaar
aangegeven.
De vrijzinnig-democratische candidaat van Amsterdam IX, Mr. Pleyte,
deed druk mee aan deze agitatie. Mr. Pleyte verving Malefijt. Hij zond
Idenburg niet heen, Idenburg bleef en hij bleef Idenburg, de hooge, edele
Christen-Staatsman. En Pleyte drukte het verlangen uit met hem in aangename samenwerking te arbeiden.
Wij zijn hem er dankbaar voor, maar gezwegen mag niet worden van
den ergerlijken laster waarmee Idenburg om zijn koloniaal beleid is achtervolgd. Wel zelden is zoo treffend gebleken de juistheid van het „al is de
leugen nog zoo snel, de waarheid achterhaalt haar wel," als bij de verrassende kentering der denkbeelden, die hier valt waar te nemen.
„Weg met den dweper op den Croon van Buitenzorg" schreef
Marchant. --- „De eerste daad van onze nieuwe regeering moet dan ook
zijn een onmiddellijk terugroepen van den gouverneur-generaal Idenburg,
ten einde ten spoedigste een einde te maken aan een heillooze politiek"
decreteerde een inzender in Het Volk van 18 Juli 1913.
En ziet, sinds kwamen van alle kanten de getuigenissen, die toonden op
wat grove wijze de kiezers waren bedrogen.
De Indische correspondent van Het Volk waarschuwde in een breed stuk

DE ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ IN DE STATEN-GENERAAL 269

opgenomen in het blad van 25 October dat het „nooit kan liggen op den
weg van den sociaal-democraat er toe mede te werken, dat een ethisch
landvoogd wordt vervangen door een vrijzinnigen krachtpatser". De heer
Van Kol keerde terug van zijn Oostersche reis en reeds in November 1913
verklaart hij het in een interview „een geluk voor Indie te achten dat
Idenburg aanblijft." December 1913 spreekt hij eene redevoering uit in de
Eerste Kamer vol lof over Idenburg, van wien hij hoopt dat hij nog lange,
lange jaren over Indie het bewind zal voeren.
De Nieuwe Courant, melding makend van dezen lof, voegt daaraan de
merkwaardige woorden toe: „Wij vonden dit opmerkelijk maar schrijven
het neer zonder eenigen zin tot critiek, overtuigd als wij sedert lang zijn
dat de wijze waarop de heer Idenburg zijn hoog ambt vervuld heeft, den
daaraan toegekenden lof in bijna alle opzichten, de daarop geworpen blaam
in de meeste opzichten niet verdient."
Nog in het beruchte jaar 1913 werd dit geschreven. Er kwam bij zijn
heengaan nog schitterender eerherstel. De Nieuwe Rotterdamsche Courant
bevatte een zeer waardeerend oordeel over Idenburg, waarvan het slot
luidt:
„Idenburg gaat heen met een smetteloozen naam, geacht door alien. Niet
een ieder kon zich altijd met zijn opvattingen en sommige zijner daden
vereenigen, maar er zullen slechts zeer weinigen worden gevonden, die niet
bereid zijn, in hem den man te eeren, die met voile overgave van zijn
geheele persoonlijkheid aan de taak, die hem voorgelegd was, met groote
eerlijkheid, met talent en vaak ook met kracht, veel goeds voor Indie tot
stand heeft weten te brengen."
Terwijl in het stuk van de vrij-liberale Nieuwe Courant deze gedeelten
treffen-:
„Zijn onbevangen willen aanhooren en overwegen, zijn oprechtheid, de
eerlijkheid zijner handelingen hebben algemeen een vast vertrouwen op
dezen landvoogd ingeboezemd bij de inlandsche bevolking, al dadelijk
gewonnen door zijn toegankelijkheid en den rustigen eenvoud van zijn
optreden. Felt van groote en diepgaande beteekenis in deze tijden. Geen
tweede sedert Raffles, in wiens rechtvaardigheidszin zij zoo onvoorwaardelijk geloofde en nog gelooft. In vertrouwelijke en in openbare uitingen,
mondeling, in de indische pers, op bijeenkomsten en vergaderingen, bij
herhaling heeft zij hem geroemd als addil, als den rechtvaardige. Deze
hoogheid ziet zij voor alles in hem, hiervoor is zij hem bovenal erkentelijk
en genegen. Dat zij onwrikbaar vertrouwde op de rechtvaardigheid van
hem, die het Nederlandsch gezag over haar belichaamde, ook Nederland
kan dit niet genoeg waardeeren. Hoevele grieven dit verzacht, hoevele
ernstige moeilijkheden het voorkomen of uit den weg geruimd heeft, niemand,
die 't juist aanwijzen kan, maar wie durft ontkennen dat het zoo geweest
rnOet zijn?"
Het artikel besluit aldus:

„Toen het Opperbestuur in het laatst van 1909 dezen man het onderkoningschap van Insulinde toevertrouwde, had zij haar keus op hem
gevestigd om zijn veelzijdige ontwikkeling, de ervaring door hem als staatsman opgedaan in de Volksvertegenwoordiging en achter de ministerstafel,
als bewindsman in het bestuur over West-Indie, om de erkende recht-
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schapenheid van zijn karakter. Meer dan zes jaren lang heeft hij in dat
hoogste voor een Nederlander bereikbare ambt zijn plicht en meer dan
zijn plicht vervuld, onder zoo groote inwendige moeilijkheden, als weinigen
in de lange rij zijner voorgangers om zich heen zagen verrijzen, in de laatste
jaren verzwaard nog door den ook in de kolonien gevoelden terugslag van
een wereld-oorlog. Meer dan mogelijke verwachtingen van hem loste hij in
gedurende zijn beleidvolle landvoogdij.
Hij laat in Indie een naam achter, algemeen geeerd, bij de inlandsche
bevolking vereerd.
Hij heeft Nederland en Indie aan zich verplicht, hun grooten dank
verdiend."
Ook de zaak der landsverdediging dient expresselijk te worden vermeld.
Een ruim aandeel heeft zij in de bemoeiingen der antirevolutionaire partij
gehad.
De zorg voor 's lands defensie is een teere, moeilijke zaak. Geen ondank.
baarder taak dan die der bewindslieden voor de militaire departementen.
Hier is nimmer sprake van subsidies, van gunsten en voorrechten; bloot
lasten worden opgelegd en dat voor eene zaak, door den oppervlakkigen
beschouwer dikwijls onnoodig en onvruchtbaar geheeten. Groot is de verleiding hier toe te geven aan den waan van den dag, de gunst der kiezers
hooger te stellen dan 's lands belang. Hooge zedelijke moed is alzoo vereischt, om ziende op het gebod, blind voor de electorale uitkomst, de verantwoordelijkheid te durven aanvaarden voor het opleggen van lasten, die
zeker hard zijn om te dragen, maar onontbeerlijk voor de handhaving van
ons zelfstandig nationaal bestaan.
Welnu, de antirevolutionaire partij heeft steeds getoond hare ernstige
roeping in deze te gevoelen. Nooit is door haar de defensie-kwestie aan.
gegrepen als een middel om eigen politieke positie te versterken. Toen
Minister Kool onder het Kabinet Pierson—Goeman Borgesius zijn legerwetten voorstelde, heeft hij ze alleen met de hulp, uit onze kringen geboden,
in veilige haven kunnen brengen. Toen Minister Staal nog niet door de
concentratie-bacil was aangestoken, was tegenover de teleurgestelde agitatoren oprechte steun van rechts, ook van de antirevolutionairen, zijn deel.
Toen onbetwistbaar vaststond, dat tot verwapening van de beredene artillerie
moest worden overgegaan, toen allerwege werd betuigd, dat niet-aanschaffing
van snelvuurgeschut onverantwoordelijk zou wezen, heeft het ministerie
Kuyper en in dat kabinet Minister Bergansius niet geschroomd de verantwoordelijkheid voor deze inpopulaire uitgave op zich te nemen.
Diezelfde gedragslijn leidde het ministerie Heemskerk, dat meer dan eenig
ander bewind de militaire kwestie tot het hoofdpunt van zijn program had.
Immers dit kabinet vond de naaste aanleiding van zijn optreden in de
ontevredenheid, welke in zake de landsverdediging door de houding van
Minister Staal en de linkerzijde was gewekt. Toen onverwacht aan het
zieltogend bestaan van het kabinet de Meester een einde kwam, werd bij
de formatie van een nieuw kabinet rvoeld de logica van wat het Geillustreerd Volksblad op Mr. Heemskerk rijmde:
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Gij stond oorlog naar het leven,
Dooddet het Kabinet --, en dus
Moet ge als braaf politicus
Aan het Land ook vrede geven.
Welnu, heeft dit Kabinet dien vrede gebracht? Heeft het in plaats van
onrust, onzekerheid, ontspanning en vastheid geschonken? Wij aarzelen niet
die vraag bevestigend te beantwoorden, al valt niet te ontkennen dat op dit
stuk aan het kabinet tegenspoed niet is gespaard gebleven. De of stemming
van Minister Wentholt's pantserschip was een geduchte tegenslag.
In het ministerie van Oorlog was sterke wisseling; eerst noopte lichaamszwakte Minister Sabron tot heengaan, terwijl daarna de aftreding van Minister Cool door de aanneming van het amendement Duymaer van Twist
stagnatie bracht. Wij behoorden tot hen die leedwezen gevoelden over de
stem door onze . Kamerleden destijds tegen Minister Cool uitgebracht, maar
a
we voegen er aanstonds
bij dat gelukkiger oplossing dezer crisis en blijder
einde van deze moeilijkheid dan door het optreden van Minister Colijn niet
denkbaar is. Reeds in de naamsverwisseling der beide Excellenties lag hier
goede profetie. Gelijk kind tot kindekijn, maagd tot maagdelijn wordt omgevormd, indien men bedoelt zekere liefderijke, teere betrekking aan te geven,
zoo lag in den overgang van Cool tot Colijn aangeduid de meer hartelijke
verhouding, welke tusschen de partijen der rechterzijde en den Minister van
Oorlog was ingetreden.
Vaste banden zijn toen gelegd. Op 2 Januari 1911 trad Minister Colijn
op en toen Donderdagnacht half twee op den 9den November van dat zelfde
jaar de Militiewet zoo goed als afgehandeld was, ging er, gelijk De Nieuwe
Courant schreef, een soort gejuich van verademing en bewondering op over
de kracht en het talent door Minister Colijn ontwikkeld. Hij, de man, die
door zijn langdurig verblijf in Indie uiteraard buiten de details van het
militaire vraagstuk stond, wist binnen enkele maanden de moeilijke regeling,
die in breeden kring bevrediging schonk, tot stand te brengen en met ijzeren
hand orde te scheppen. Hij schreef in tien dagen eene Memorie van Antwoord op het Voorloopig Verslag der Militiewet, die door het Algemeen
Handelsblad als een „reuzenarbeid" werd geprezen en die zal blijven een
monument van hetgeen stoere werkkracht vermag. Hij wist in de Tweede
Kamer zijn hervorming te voltooien in weerwil van de hardnekkige oppositie
hem door de linkerzijde geboden, in weerwil van de ellenlange chicanes,
door het Handelsblad als „geniepig obstructionisme" gehekeld.
En toen dan ook Colijn's Militiewet was aangenomen, toen was zijn wet
eene nationale wet, waarmee de zaak der landsverdediging krachtig werd
gediend en voor welke trouwe landsburgeren Minister Colijn dank weten,
trots het feit dat de gansche linkerzijde, met uitzondering van Van Karnebeek, Tydeman, De Beaufort, tegen stemde. Bij de daarop volgende totstandbrenging van de Kustverdediging en de Legerorganisatie viel dezelfde
beleidvolle kracht te waardeeren. Wat Colijn wrocht en in den bangen
mobilisatietijd zegenrijk werkte, werd tot stand gebracht tegen de felle
oppositie der linkerzijde, die in de Tweede Kamer
op enkele uitzonde.
bij de Militiewet, de nieuwe Legerorganisatie, de Kustverringen na
deging haar „tegen" liet hooren.
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Is onzerzijds immer onbeschroomd tot uitgaven besloten, wanneer 's lands
belang dit eischte, Loch is eveneens voortdurend tegen elke onnoodige
opdrijving van lasten gewaakt. Nooit is het oor gesloten voor rechtmatige
klachten. Met daden is getoond, dat iedere maatregel, welke, zonder de
belangen van het vaderland in gevaar te brengen, vermindering van lasten
met zich voert, ons sympathiek is. Llit de rechterzijde kwam indertijd het
voorstel om schadeloosstelling te geven aan huisgezinnen, die hun kostwinner wegens vervulling van militaire plichten moeten missen. Mt de
rechterzijde kwam tijdens het ministerie Kuyper het voorstel der heeren
Heemskerk, Kolkman en Lohman om de oude lichtingen niet voor herhalingsoefeningen onder de wapenen te roepen.
Diezelfde lijn werd door Minister Colijn krachtig voortgezet. Hij is wel
de levende tegenspraak van de legende, alsof de antirevolutionaire partij
voor 's lands defensie slechts heil zocht in scram vormelijk machtsvertoon
eener afgesloten kaste van militaire snorrebaarden. Zijn eerste daad als
bewindsman was het zenden eener circulaire, waarbij alle officieren, hooge
en lage, uitgenoodigd werden te zinnen op plannen voor bezuiniging.
Wat vooral in zijn optreden weldadig aandeed, was zijn voortdurend
streven om tusschen yolk en leper toenadering tot stand te brengen. Meermalen werd het door hem betuigd, dat onverbiddelijke voorwaarde voor
goede iandsverdediging is, dat in het yolk huist een ziel, die liefde koestert
voor Vaderland en Vorstenhuis. Levendig besefte hij de waarheid van
Groen van Prinsterer's woord: „de uitzetting van onze nationale krachten
is nauwelijks voor berekening vatbaar, wanneer zij door groote beginselen
in beweging wordt gebracht."
In dien zelfden geest arbeidde Minister Van Dijk onder het kabinet
Ruys de Beerenbrouck. Bezuinigingen voerde hij door, die den bewindslieden van militaire departementen in den vreemde, tot voorbeeld moeten
strekken. Van bijna 80 millioen in 1921 gingen wij bij het Departement van
Oorlog onder zijn bewind terug tot 59 millioen. Worden de wachtgelden
en pensioenen buiten rekening gelaten, dan was de teruggang zelfs van
74 tot 46 millioen en zoo valt eene daling van meer dan een derde te
constateeren.
Met dat streven naar economisch beleid ging gepaard een niet minder
krachtig opkomen voor de versterking van 's lands weerbaarheid. En bij
de verdediging van zijn Militiewet en bij al zijn ministerieele gedragingen
toonde Minister Van Dijk ten voile te zijn doordrongen van den ernst
van het woord, dat hij den ijveraars voor „nationale ontwapening" toevoegde: „Zoolang er is eene nationale gedachte en een nationale bodem
zou het schuldige roekeloosheid zijn, die niet met Gods hulp te verdedigen."

Aan het slot vraagt de sociale wetgeving de aandacht en nu is Talma
onze man! Zeker, in den rijken staat van dienst, waarop de antirevolutionaire partij in de Staten-Generaal mag Bogen, hebben ook anderen recht
op eervolle vermelding.
Bij de arbeidswetgeving in engeren zin, als het gaat tegen overmatigen
arbeidsduur, ontplooit Dr. Kuyper in 1874 een voor die daden ongewone
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kracht. Der antirevolutionairen warme steun is het deel van Minister Rugs

de Beerenbrouck, als hij in 1889 zijn Arbeidswet verdedigt en van Minister
Aalberse, als hij in zijn vruchtbare wetgevende periode de arbeidswetgeving

met ongemeene kracht voorwaarts stuwt.
Dezelfde activiteit wordt ontplooid ten opzichte van de sociale verzekering. Tegen minister Lely strijdt Dr. Kuyper bij de ingediende Ongevallenwet met zijn „groot amendement" zijn heroischen strijd voor het particulier
initiatief. Verliezen hij en de antirevolutionairen dien strijd, dan wordt bij
de eindstemming op 13 December 1899 in de Tweede Kamer toch niet de
stem aan het ontwerp onthouden en dit door Dr. Kuyper gemotiveerd in
eene, van groot meedoogen getuigende verklaring: „Redenen waarom wij,
ons voorbehoudende later elke poging tot decentraliseering van de Ongevallenwet te steunen, vrijheid vinden voor dit ontwerp te stemmen. Vooral,
nu niet wij zelven, maar verminkten, weduwen en weezen, bij verwerping
der voordracht, het gelag zouden betalen, achten wij het volgen van deze
gedragslijn en geoorloofd en raadzaam.
Toen na den oorlog de economische ontwrichting kwam, screed Minister
Colijn, door de antirevolutionaire fractie warm gesteund, zijn heldhaftigen
strijd voor eene sluitende begrooting en wist hij uit te snijden den kanker,
die ons welvaartsleven en onze sociale wetgeving doodelijk bedreigde.
Van meer goede en belangrijke dingen zou zijn te verhalen, maar in een
schets van het parlementair beweeg om de sociale wetgeving blijft toch
voor de antirevolutionairen minister Talma het middelpunt.
Dat wondere arbeidzaamheid en werkkracht Talma als minister gesierd
hebben, vindt geen weerspraak.
Toen eind Februari 1913 de behandeling van de Invaliditeitsverzekering
afliep schreef de Kameroverzichtschrijver van het Handelsblad: „Terecht
bracht de heer Duys bij het einde der behandeling heden den minister hulde
voor de kloekheid en de zaakkennis, waarmee deze het ontwerp heeft
verdedigd. Het spijt ons, dat geen enkele liberaal, ook niet de heer Borgesius,
die daarna nog tweemaal het woord voerde, zich bij dat woord van hulde
aansloot en dat ook alleen uit de rechterzijde den Minister handdrukken
werden gebracht.
„Wat deze Minister aan zaakkennis en aan werkkracht gepresteerd heeft
niet alleen voor dit ontwerp, maar voor tal van andere ontwerpen, gedurende deze vijf jaren Boterwet, Schepenwet, Visscherijwet, Arbeidswet,
Steenhouwerswet, Vogelwet, Bakkerswetsontwerp, Radenwet, Invaliditeitswet — is waarlijk reusachtig en verdient algemeene bewondering. Het is
doodjammer, dat al die werkkracht en al die kennis niet op meer practische
wijze zijn aangewend, maar eerbied moet men er voor hebben.
„Misschien is er nooit een minister geweest, die zoo ontzaggelijk hard
en veel heeft gewerkt.
„En als men een dubbel ministerspensioen kon krijgen, dan zou deze
minister het hebben verdiend".
Volledig is het overzicht in bovenstaand lijstje door den hoefijzercorrespondent gegeven, van hetgeen door Talma werd ontworpen, geenszins. Belangrijke leemten zijn aan te wijzen; wij herinneren slechts aan de
Ziekteverzekering en de Stuwadoorswet. Echter kan van alle nadere aanvulling worden afgezien, daar bij zaakkundigen algemeen is de waardeering
Schrift en Historic
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voor de schier onbegrensde vruchtbaarheid van Talma's wetgevend talent.
Eene waardeering, die te meer beteekenis heeft, waar het multa, door
dezen stoeren werker gegeven, met het multum gepaard ging. Een zaak
aan de orde stellen, stond voor hem gelijk met een zaak beheerschen, haar
kennen tot in bijzonderheden.
Met de Botertvet maakte Talma in de Tweede Kamer zijn debuut en ziet
19 Maart 1908, Coen hij bij de algemeene beraadslagingen zijn groote redevoering hield, getuigde de afgevaardigde van Rotterdam, de heer S. van den
Bergh: „De heer Minister heeft bij de verdediging van dit wetsontwerp
blijk gegeven van zulk een diepgaande kennis van dit uitermate technisch
onderwerp, dat die kennis inderdaad boven mijnen lof verheven is".
Zoo was het bij alle onderwerpen, ook bij die, welke schijnbaar ver
lagen buiten de sfeer van zijn kennen en kunnen. Immers verrasten naast
een grondig doordenken een haarfijn weten en eene technische vaardigheid,
die een vakman zouden sieren.
Tot die hoogte kon Talma komen door zijn aangeboren rapheid van
geest, die hem op personen en zaken een ongekend vluggen blik gaf.

***
Ciewerkt heeft hij, hard gewerkt; bekwaam was hij, zeer bekwaam.
Maar „het is doodjammer dat al die werkkracht en al die kennis niet
op meer practische wijze zijn aangewend." Dit oordeel door een zijner
tegenstanders uitgesproken, leeft in vrij breeden kring en in veler herinnering is Talma de minister van doodende ambtenaars-overheersching en
bureaucratischen rompslomp.
In de acte van beschuldiging, welke het concentratie-program in 1913
tegen het ministerie Heemskerk uitbracht, werd een breede plaats ingeruimd
voor het protest tegen Talma's wanbeheer, dat de maatschappelijke verhoudingen ontwrichtte. Aldus werd daar gesproken:
„De bedrijfsvrijheid wordt door een bureaucratische wetgeving meer dan
noodig aan banden gelegd, de regeling van het bedrijf in handen gegeven
van den Minister met zijn staf.
„Bij den opbouw van sociale instellingen wordt niet gestreefd naar
ontwikkeling van eigen werkzaamheid van arbeiders en werkgevers, naar
aansluiting bij het goede dat uit de vrije maatschappij is opgekomen. Heil
wordt gezocht in overdreven vermeerdering van ambtenaren en ambtenaarsinvloed, in niet nationale, uiterst kostbare organisatie, die evenmin passen
in ons staatsrecht als in de ontwikkeling onzer maatschappij. Aldus wordt
tegenzin gewekt tegen alle pogingen om door doeltreffende maatregelen
van wetgeving en bestuur de maatschappelijk zwakken te versterken."
Vooral tijdens de algemeene beschouwingen over de Ziektewet klonk
herhaaldelijk uit den mond van kamerleden en kameroverzichtschrijvers de
beschuldiging: Gij man van antirevolutionairen huize, lid van een kabinet
der rechterzijde, aanvaardt in den grond der zaak het staats-socialistisch
beginsel en tracht ook in Uwe wetgeving dat beginsel te doen triomfeeren.
Dat bij de beoordeeling van dergelijke verwijten meer dan gewone nuchterheid eisch is, blijkt uit hetgeen het Kamerlid Mr. van Doorn wedervoer.
Hij was het. die bij de behandeling van de Steenhouwerswet in de Tweede
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Kamer op 23 Mei 1911 Talma „een gewoon socialist" noemde. Acht dagen
later op den 1 en Juni 1911 kwam in stemming een amendement van den
sociaal-democraat Helsdingen, om, na het derde jaar der inwerkingtreding
der wet, den arbeidsduur in het steenhouwersbedrijf in plaats van op negen
uur, gelijk de minister voorstelde, te bepalen op acht uur. Voor dit
amendement stemden behalve de zeven sociaal-democraten de heeren
Roodhuizen en
Mr. van Doorn.
Al is in politicis twijfel aan de oprechtheid van uitgebrachte beschuldigingen meer dan op menig ander terrein toelaatbaar, Loch is de klacht over
den staatssocialistischen, den bureaucratischen Talma zoo onophoudelijk
en zoo krachtig verbreid dat een ernstig onderzoek niet achterwege mag
blijven.
In den breede gaan wij ons met dat onderzoek bezighouden, wijl het ons
een blik gunt in de beginselen die Talma's wetgeving beheerschen.

***
Was Talma een staatssocialist, dreef hij een bureaucratische wetgeving
door?
Voor de beantwoording dier vraag, dient eerst vast te staan, wat onder
staatssocialisme moet worden begrepen.
Toen in de Eerste Kamer hem de benaming „staatssocialist" werd toege-.
voegd, laakte Talma die uitdrukking als een holle klank, die slechts als
schimpnaam dienst doet, daar niemand zich als „staatssocialist" wenscht
beschouwd te zien! Geheel juist is dit niet.
Wij ontkennen niet, dat van het woord staatssocialisme misbruik is
gemaakt en dat sommigen er niet veel meer dan een ijdel smaadwoord van
antipathieke staatsbemoeiing van maakten. Moeilijk is het een socialen
maatregel te vinden, die niet in alien ernst door een of andere groep als
staatssocialistisch is veroordeeld. Somwijlen wordt het woord gebezigd als
een krachtterm, een tooverwoord om er overheidsbemoeiing in maatschappelijke aangelegenheden mee te weren. Kernachtig heeft dan ook een
schrijver het staatssocialisme gedefinieerd als „een samenstel van wettelijke
maatregelen op sociaal gebied, welke men zelf niet begeert." Bij de manners
der oude school, die in den diepsten grond buns harten nog immer van het
„laat-maar-waaienstelsel" heil verwachten, leeft eigenlijk de gedachte dat
alle bemoeiing der overheid, welke niet bedoelt orde en veiligheid te
handhaven, maar in den strijd om het stoffelijk bestaan aan de zwakkeren
steun te verleenen, als „staatssocialisme" moet worden betiteld.
Echter -- en dit werd door minister Talma bij zijn reeds vermelde uitlating niet voldoende beseft ook bestaat veel scherper belijnde opvatting.
De opvatting van hen, die er prat op waren het staatssocialisme te huldigen,
zich zelven fier en ruiterlijk voor staatssocialisten uitgaven en dat staatssocialisme in woord en geschrift den triomf zochten te verzekeren.
Dit staatssocialisme is niet anders dan het op economisch gebied toegepaste staatsabsolutisme. Dat staatsabsolutisme acht de overheid los van
elken band, loochent dat ze aan eenige boven haar staande autoriteit gebonden is. De staat ontleent alle macht aan zichzelf.
Het staatsabsolutisme lacht om de vrijheden en rechten van individuen
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en groepen; het ontkent het bestaan van onaantastbare rechten, welke ook

der overheid heilig moeten zijn. De almachtige Staat is tot ingrijpen op
economisch terrein bevoegd als hem dat nuttig voorkomt. Niet het natuurlijk
recht der individuen of groepen, niet de zelfstandigheid van eenigen kring,
maar alleen het practisch doel, het nut, begrenst de staatsbemoeiing.
Een nauw afgesloten systeem alzoo is het staatssocialisme niet. In de
practische toepassing der geschetste gedachte is menigerlei verschil. Niettemin is dit de echt staatssocialistische gedachte, dat de overheid de natuurlijke leidsvrouw van het economisch leven is en de roeping heeft dat leven
naar haar goed gelijkend model te fatsoeneeren. Dit is het kenmerkende
van het staatssocialisme, dat hier ontbreekt het besef, hoe, voor de overheid
haar regelen stelt, ernstig behoort te worden onderzocht of niet door de
vrije werkzaamheid van het maatschappelijk leven het noodzakelijk geachte
kan worden tot stand gebracht, om dan bij onvermijdelijke staatstusschenkomst de sluimerende maatschappelijke krachten niet neer te drukken,
maar te ontwikkelen.
Niet onverdienstelijk gaf Mr. Aalberse eenmaal in de Kamerdebatten
aldus de tegenstelling aan: „Het staatssocialisme wil staatsbemoeiing zoover
eenigszins mogelijk, de sociale hervorming wil staatsbemoeiing alleen daar
en voor zoover als haar met het oog op het algemeen welzijn noodzakelijk
is gebleken."
Na deze uiteenzetting herhalen wij de vraag: gaf inderdaad Minister
Talma door zijne gedragingen aanleiding om hem tot de staatssocialisten
te rekenen?
Talma heeft immer geweigerd zich een aanhanger van het staatssocialisme
te noemen. Snuffelend in ons materiaal, trof ons een interview van het
Kamerlid Talma in het Centrum van 20 Maart 1905 en daarin een passage,
die bijzondere beteekenis krijgt in verband met hetgeen hem later als minister
ten laste werd gelegd. Wij lezen toch deze woorden, uit Talma's mond
opgeteekend: „Zij die tegen onze verzekeringswetten bedenkingen ontwikkelen, hebben in een opzicht gelijk, hierin nl. dat het altijd beter zou
zijn, wanneer alle ellende door de natuurlijke werking der sociale verhoudingen kon worden gekeerd. Ik heb het dan ook steeds toegejuicht, dat
men ook trachtte den vorm, waarin de verzekering plaats heeft zooveel
mogelijk in contact te brengen met het werkelijk leven. De bezwaren worden
dan het best ondervangen. Maar het gaat niet op alles aan de natuurlijke
werking van de Maatschappij over te laten. Dat kan niet. En wanneer
ik dit zeg, wil ik allerminst geacht worden tot de staatssocialisten te
behooren. Overheid en Maatschappij zijn onderscheiden. De Overheid mag
en moet haar invloed en macht verleenen om in het maatschappelijk leven
te versterken, wat recht, billijk en noodzakelijk is. De Overheid helpt dan
de Maatschappij en stelt haar in staat, om datgene te doen wat tot haar
taak en wezen behoort. Zij helpt haar, opdat zij hare verplichtingen kunne
nakomen en zichzelve in stand houden. Niemand kan voorts betwisten, dat
eene regeling als door de verzekeringswetten wordt nagestreefd leeft in
den sensus communis (gezond verstand) van het yolk. En daarbij komt,
dat wel geen mensch ooit den stelregel zal aannemen, dat zij, die niet in
hun eigen behoeften in dagen van ziekte en invaliditeit kunnen voorzien,
dan maar moeten omkomen.
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Men staat dus voor dit dilemma: of een regeling door middel van verplichte verzekering, of een ondersteuning tout court."
Als minister heeft Talma herhaaldelijk in gelijken zin gesproken en menig
staatsstuk ware naar voren te brengen, waarin met kloeke taal de tweeheid
van staat en maatschappij bepleit wordt en afkeer van staatsreglementeering
duidelijk spreekt.
Ter karakteriseering van zijn politiek is belangrijk de Memorie van
Antwoord op hetgeen in de afdeelingen der Eerste Kamer omtrent de
Steenhouwerswet werd opgemerkt. Vele bezwaren tegen Talma's principieel standpunt ten aanzien van de sociale wetgeving werden te berde
gebracht en toen gaf de minister deze interessante verdediging van zija
beleid:
„Door onderscheidene leden wordt de meening uitgesproken, dat wij ons
op het gebied van de sociale wetgeving door een onjuist beginsel laten
leiden, nl. dat de Staat alles moet regelen en in alles moet voorzien. De
ondergeteekende behoeft wel niet te verzekeren, dat hij eene dergelijke
opvatting omtrent de taak des wetgevers al even onjuist acht als de hier
aan het woord zijnde leden en hij stelt er dan ook prijs op om te verklaren,
dat dit beginsel niet zijn beginsel is. Hij heeft zich in verband daarmede de
vraag gesteld, wat er toe heeft geleid, om de bovengenoemde, terecht gewraakte, opvatting als den grondslag van onze tegenwoordige sociale
wetgeving te beschouwen. Heeft men het oog op den aanvang dier wetgeving, in zoover zij zich principieel niet meer tot jeugdige personen en
vrouwen beperkt? Het schijnt op eenige plaatsen uit het Verslag of te leiden.
Toegegeven moet worden, dat de vroeger vrijwel algemeen gedeelde op.
vatting, als zou de sociale wetgeving halt moeten maken bij volwassen
mannen, tegenwoordig door zeer velen niet meer wordt aangehangen. Maar
daarin zal men toch niet de uiting hebben te zien van een besef, dat de
Staat alles moet regelen en in alles moet voorzien, maar veeleer een erkenning, dat ook op het arbeidsleven van den volwassen man bepaalde misstanden even zwaar drukken en te zijnen aanzien evenzeer slechts door
ingrijpen van den Wetgever kunnen worden weggenomen, als ten aanzien
van vrouwen en jeugdige personen het geval is. Of heeft men in het Verslag
het oog op den inhoud der regeling, die zoover zoude gaan, dat men van
eene al-voorziening door den Staat zou moeten spreken? Vermoedelijk is
dit inderdaad de bedoeling, blijkens de herinnering aan de gilden en blijkens
de opmerking, „dat er zeker nog meer wenschelijke regelingen te bedenken
zijn", die de Wetgever logisch nu ook in het leven zou moeten roepen.
Maar is er dan niet eenig misverstand? De sociale wetgeving toch, en de
Steenhouwerswet in het bijzonder, schrijft niet voor, hoe het werk, of
bepaalde onderdeelen van het werk moeten geschieden, maar bepaalt alleen,
hoe dat werk of die onderdeelen niet mogen geschieden. M.a.w. niet wordt
een bepaalde wenschelijk geachte, regeling van of bij den arbeid voorgeschreven, maar alleen wordt verboden, om een zoodanige regeling te
treffen, als waardoor blijkens de ervaring het belang der arbeiders positief
wordt geschaad. Hieruit vloeit van zelf voort, dat de sociale wetgeving het
gebied, waarop het vrije inzicht van den werkgever kan heerschen, beperkt,

maar geenszins vernietigt. Voor het initiatief, de energie en het verantwoordelijkheidsgevoel van den patroon blijft inderdaad een ruim terrein
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over. Zijne vrijheid
opgevat als volledige ongebondenheid
wordt, het
moet worden erkend, door de sociale wetgeving uiteraard eenigszins beperkt.
Maar men verlieze niet uit het oog, dat het denkbeeld van eene bijzondere
arbeidsbescherming zijn ontstaan juist te danken heeft gehad aan de omstandigheden, dat het stelsel van volledige vrijheid de proef bleek niet te kunnen
doorstaan. Het kenmerkende van bepalingen van arbeidswetgeving is dan
ook juist, dat zij de „vrijheid" beperken, immers de schadelijk gebleken
uitwassen van absolute vrijheid van handelen pogen of te snijden. Maar,
waar bleek te moeten worden ingegrepen, heeft men die vrijheidsbeperking
aanvaard, met het oog op de daardoor te verkrijgen verbetering in maatschappelijke toestanden. En nu kan het wel zijn
er wordt in het Verslag
dat ook een enkele individueele arbeider zijn vrijheid voelt
op gewezen
beperkt door een wettelijk verbod om bepaalden arbeid of om arbeid op
bepaalde wijze of tijd te verrichten, maar (en hierop komt het voor den
wetgever toch aan) , de arbeiders als zoodanig zullen een verstandige, met
de verschillende in aanmerking komende belangen rekening houdende sociale
wetgeving als een weldaad voor hunne klasse voelen. Zeker zullen zij zich
dan ook over het bestaan van de hen beschermende bepalingen niet beklagen, wel allerminst met een beroep op het feit, dat voor wetenschappelijken
arbeid dergeliike bepalingen niet bestaan. Afgescheiden toch van de omstandigheid, dat laatstbedoelde arbeid, die zich veel minder dan handenwerk
laat dwingen, in meerdere mate de waarborgen tegen misbruik van de kracht
des arbeiders in zich zelf draagt, zal degeen, die wetenschappelijk werk
verricht, wel slechts in zeer zeldzame gevallen tot zijn lastgever in zoodanige
verhouding staan, dat de misstanden zouden kunnen opkomen die zich bij
den meer mechanischen arbeid wel hebben voorgedaan en die allerwege
het gevoel deden ontstaan, dat een speciale, dwingende arbeidsbescherming
onvermijdelijk is."

***
Dat alles zijn slechts woorden, maar nu de daden!
Huldigde Talma, zoo al niet theoretisch dan toch practisch, het beginsel
dat de overheid onbeperkt in het economisch leven mag ingrijpen? Trachtte
hij niet de staatsbemoefing zoo ver mogelijk uit te breiden? Bracht hij niet
stukken van het vrije maatschappelijke leven zonder noodzaak in handen
van den staat? Werd door hem niet kostbare volkskracht vernietigd, doordien
hij wat uit het vrije maatschappelijk leven opbloeit niet leidde en ontwikkelde,
maar doodde en vertrapte?
Niet het minst bij de behandeling van de ziekteverzekering werden deze
vragen in verwijtenden vorm gesteld.
Onrechtvaardig was het. Het enkele feit, dat Minister Talma voor verplichte verzekering partij koos, is niet voldoende om hem tot staatssocialist
te proclameeren. Wij vergeten niet, dat vooral in den kring der staatssocialisten die verplichte verzekering verdediging heeft gevonden. Wij
stemmen eveneens toe, dat in Duitschland Bismarck op verkeerde gronden
de verplichte verzekering heeft gefundeerd. Evenwel mag afkeuring van
de wijze, waarop dit instituut is verdedigd, nog niet leiden tot eene veroordeeling van het instituut zelf.
Talma beleed met ons, dat in beginsel de sociale verzekering een zaak
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van het vrije maatschappelijk leven is en principieel niet tot de taak van
den staat behoort. Maar hij sloot evenmin als talloos velen het oog voor
de wreede werkelijkheid, dat hier door de maatschappij haar roeping niet
wordt vervuld. Vrijwillige verzekering is een schoon ideaal, maar de
nuchtere practijk leert in alle landen, dat van de verwezenlijking van dit
ideaal niets terecht komt.
Groote ellende wordt daardoor in breede kringen teweeg gebracht. Een
belangrijk stuk volkskracht gaat zoo te loor. En nu deed Talma een beroep
op de Overheid om deze stuitende ongerechtigheid te keeren. Betreuren
moge men 't zooveel men wil, dat niet de vrije aandrift een zoodanige kracht
ontwikkelt, dat de dwingende tusschenkomst der Overheid kon worden
ontbeerd, maar geloochend mag niet worden de bevoegdheid, ja de plicht
der Overheid om hier zondige onderdrukking te keeren.
Mag alzoo het beginsel der verplichte verzekering niet als vrucht van
staatssocialistisch belijden worden voorgesteld, toch is daarmee niet uitgesloten, dat bij de uitwerking van dit beginsel verkeerde wegen zijn inge
slagen en aan de staatswerkzaamheid te breede plaats is gegund.
Meer dan een argument kan worden aangevoerd ten gunste van de bewering, dat Minister Talma het rechte spoor niet bijster werd en geen middel
onbeproefd liet om de maatschappelijke krachten tot gerechte ontploaing
te doen komen.
Onwaar is de bewering, dat hij den kring der verzekerden te wijd trok
en allerlei belangen zocht te bevorderen, wier behartiging niet in de sfeer der
overheidsbemoefing mag worden ingedragen. 'lit den treure is door hem
tegen een vloed van aanvechtingen herhaald, dat hij zijn verzekering tot
een minimum wilde beperken. Daarom nam hij alleen de arbeiders op,
daarom gaf hij ook de geneeskundige behandeling prijs. Sterk werd door
hem betwijfeld of voor de verzekering van geneeskundige behandeling wel
voldoende rechtsgrond kon worden aangevoerd. Onverbiddelijk handhaafde
hij zijn standpunt: slechts voorzoover zulks strikt noodzakelijk is, kan het
verplichtend optreden der Overheid worden gebillijkt.
Evenmin zal een kenner durven beweren, dat aan de staatskas te hooge,
onbillijke eischen gesteld werden. Tegenover hen, die den staat tot sterke
bijdragen wilden verplichten, zette de Minister zich onvoorwaardelijk schrap.
Herinnerd zij slechts aan het debat met Mr. Treub, die elk verband tusschen
premiebetaling en uitkeering wilde zien opgeheven, den staat voor aanmerkelijke financieele lasten plaatste en eigenlijk het gansche karakter der
verzekering prijs gaf. Gelijk later bij de Invaliditeitsverzekering liet de
Minister het consequent telkens weer hooren: wij regelen hier geen armenzorg, maar verzekering en naar den aard dier verzekering behooren ook
zij, op wie het risico rust, dit risico te dragen.
Dit alles raakt evenwel nog niet het hart der kwestie. Is juist het verwijt
dat bij Talma leefde de zucht om aan stroeve gecentraliseerde staatsambtenarij overheerschenden invloed toe te kennen? Reeds de aanvankelijke
vooropstelling van de Ziekteverzekering boven alle andere assurantie leert
het tegendeel. Immers in den aanvang, toen nog op een geleidelijke ordelijke
afwikkeling der zaken kon worden gehoopt, werd door Minister Talma aan

dien voorrang vastgehouden, omdat hij tot iederen prijs de nauwe aanraking
met het maatschappelijk leven wilde bewaren. De Ziekteverzekering toch
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zal de meest veelvuldige aanraking met de arbeidskringen geven. De
organen, welke hier met de uitvoering worden belast, zijn met de plaatselijke
eigenaardigheden bekend, in het volksleven geworteld en dies als vanzelf
aangewezen als de organen, welke ook bij de andere takken van de sociale
verzekering moeten worden benut. Zoo kan het kostbare en stroeve ambtenarendom worden bestreden en naar die bestrijding streefde Minister Talma
met beslistheid.
Volkomen terecht heeft dan ook de vrijzinnig-democraat Dr. van Hettinga
Tromp, destijds leider van het gemeentelijk Arbeidsbureau te Amsterdam,
in het vrijzinnig-democratisch weekblad de Wereld het in dezen voor
Minister Talma opgenomen.
Aldus richt hij zich tegen de ook in vrijzinnig-democratische kringen
verbreide meening, alsof Talma's verzekeringswetgeving een bureaucratische
opzet moest worden veroordeeld:
„Die meening mag geenszins voor een algemeen vrijz.-democratische
worden gehouden. Zij berust m.i. op een misverstand ten aanzien van 't
regeerings-ontwerp, dat ik gaarne wat zou ophelderen. Het regeeringsontwerp legt het bestuur der ziekenkassen juist niet in hoofdzaak in handen
van ambtenaren, doch in handen van de premie-betalers, n.l. werkgevers
en arbeiders in gelijken getale. En zulks juist om te voorkomen de zoogena--de „ambtenarir, waaronder waarschijnlijk moet -svorden verstaan een
beheer door buiten de zaak, die zij beheeren, staande personen, die niet
belanghebbend zijn en daardoor koudweg hun eigen theoretisch inzicht
kunnen volgen, oak als dat in strijd is met de eischen der practijk; wat den
ambtenaar echter niet schaadt, want hij krijgt toch op tijd zijn salaris.
Een zoodanig beheer van de ziekenkassen is nu volgens het regeeringsontwerp onmogelijk. Want wel is van 't bestuur der ziekenkas (Raad van
Arbeid) een ambtenaar voorzitter, doch als de twee belanghebbende partijen,
werkgevers en arbeiders, het samen op een punt eens zijn, overstemmen zij
den voorzitter absoluut, zoodat dus van ambtenarij geen sprake kan zijn.
Slechts als deze „mannen der praktijk" het ten eenenmale onderling oneens
zijn, moet de voorzitter-ambtenaar wel beslissen.
Is dit nu een „stroef ambtenarenstelsel", omdat er in 't heele bestuur der
kas een ambtenaar zitting heeft? Denkt men een uitgebreide kas wel ooit
zonder ambtenaar te kunnen besturen? Dat geschiedt toch in Duitschland
ook niet waar de arbeiders zelfbestuur hebben (sedert jaren hadden).
Degene, die zijn ganschen dag aan de hem toevertrouwde taak wijdt
moet daarvoor toch bezoldigd worden? Of mag men daarmede
alleen personen belasten, die over voldoende middelen beschikken om den
heelen dag voor niets te werken? Zou dat een democratisch beginsel zijn?
Maar degene, die is aangesteld om een bepaalde functie tegen een bepaalde
vergoeding te vervullen, is een „ambtenaar", zooals er by. tegenwoordig
verscheidene worden benoemd door de vakvereenigingen van werklieden
voor de dagelijksche leiding hunner organisatie. Of geldt het bezwaar tegen
ambtenaren alleen als die door de overheid worden benoemd? Moet van
de Overheid a priori worden getuigd, dat zij niet op bekwame en practische
mannen voor de uitvoering der publieke functies de hand weet te leggen?
Men moet de fout zoeken, waar zij schuilt. Het kwaad, dat men wenscht
te bestrijden, ligt niet in 't bestaan van ambtenaren, maar hierin dat de
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ambtenaren een sociale wetgeving hadden uit te voeren, die 4- , althans ten
onzent, by. onze Ongevallenwet, te centralistisch is opgevat. Men is
gebonden aan een wet of algemeene maatregel van bestuur krachtens die
wet, die gedetailleerde voorschriften geven voor 't geheele land, en welker
toepassing van uit een centraal punt wordt geregeld en gecontroleerd.
Daartegen verzet zich de praktijk. Doch daartegen komt nu juist ook
't ontwerp-Talma op door de instelling der Raden van Arbeid. In plaats
van een stroef ambtenarenstelsel te bestendigen wordt hier dus de eerste stap
genet in de richting van een decentralisatie en zelfbestuur van belanghebbenden, wat m.i. zeker van vrijz.-dem. zijde 4-, met groote ingenomenheid
moet worden begroet en wat alleszins verdient, er een proef mee te nemen."
Sober en op volkomen zakelijke gronden wordt hier het bedrijf veroordeeld van hen die met het rondventen van het papegaaiwoord „bureaucratische Talma - de goe gemeente schrik aanjoegen.
Toch is daarmee nog niet voldoende rechtvaardiging geleverd. Immers,
niet slechts bij de verzekeringswetgeving oefende Talma — zoo beweerde
men 4-- slechten invloed uit, maar ook de organisatie en ontwikkeling van
onzen landbouw werd door zijn bureaucratischen geest belemmerd. Ernstiger
feit is schier ondenkbaar. In het industrieele leven mogen wetten al niet
ontbeerd kunnen worden, de landbouw laat zich nooit en te nimmer in een
reglementair keurslijf wringen. De vrijheid is vooral den landbouw een
kostelijk goed. Wee hem, die den vrijen boerenstand in het vrije Nederland
belaagt! De vijandschap van alle agrarische machten zal zich bitter op hem
wreken.
Zoo werd dan ook in het laatste onder Talma's ministerschap ingediend
Voorloopig Versiag op Hoofdstuk IX deze klacht geboekstaafd: „Opnieuw
werd ook weder geklaagd over de groote uitgaven, welke voor verslagen
en drukwerk worden gedaan. Het aantal door het Departement uitgegeven
publicaties is zeer groot; de uitgave geschiedt op weelderige wijze. Door de
Directie van den Landbouw wordt het particulier initiatief tegengewerkt.
De ontwikkeling van het landbouwonderwijs gaat dan ook lang niet zoo
snel als die van ander vakonderwijs. De bureaucratische geest bit deze
afdeeling leidt tot het doen van allerlei uitgaven, die aan het particulier
initiatief behooren te worden overgelaten."
Bij de algemeene beraadslagingen van 1912 in de Tweede Kamer heeft
Mr. de Beaufort die beschuldiging nader aangevuld met een beroep op de
ingediende Landarbeiderswet, toen hij sprak: „Er is onlangs door den
Minister een wetsontwerp ingediend tot het verschaffen van grondbezit aan
arbeiders ten plattenlande. Dat wetsontwerp heeft tot grondslag, naar mijn
opvatting, een zeer goede gedachte, maar die gedachte is 4-- ik moet het
conduit zeggen zeer verkeerd uitgewerkt. Wanneer men het goede, eenvoudige denkbeeld, dat een arbeider ten platten lande het gent van een
stukje grond moet hebben, zonder onnoodige bijkomstigheden wil gaan
verwezenlijken door wettelijke bepalingen, dan kan men, naar ik geloof,
bijna geheel volstaan met onbezoldigden ambtsarbeid. Maar wanneer men
het wetsontwerp ziet, dat door de Regeering is ingediend, zou men bijna
zeggen: ware er een prijsvraag uitgeloofd om de zaak zoo te regelen, dat
er het grootst mogelijk aantal ambtenaren voor zoude noodig zijn, dan
zou het moeilijk vallen den Minister den eersten prijs afhandig te maken".
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Zonder overdrijving mogen we schrijven dat wij onze verbazing moeilijk
konden bedwingen, toen we vernamen, dat Mr. de Beaufort met een beroep
op de Landarbeiderswet een dergelijke beschuldiging durfde uiten. De
ernstige vraag rees bij ons op: heeft hij de Landarbeiderswet wel ooit gezien,
laat staan behoorlijk overwogen?
Over het doel dier wet, welke beoogt het verkrijgen van grond op
bescheiden schaal te vergemakkelijken, handelen wij thans niet.
Het gaat nu alleen over de vraag: wordt inderdaad in die wet de mee-.
werking van de gegadigde maatschappelijke kringen te zeer verwaarloosd
en aan een stroef ambtenaren-corps bovenmatige invloed toegekend?
Wie met de geschiedenis van de totstandkoming dezer wet eenigermate
op de hoogte is, moet reeds op dien grond verwonderd zijn over het feit,
dat zoodanige klacht geuit is. Immers was het de Staatscommissie voor den
Landbouw, die door haar Rapport over de Landarbeiders een krachtigen
scoot tot de indiening van het wetsontwerp gegeven heeft. In de bepalingen
der wet heeft Minister Talma zich geheel aangesloten bij de grondslagen
welke door die Staatscommissie zijn ontwikkeld en evenzeer is hij volkomen
accoord gegaan met de begeerten, door haar met betrekking tot de uitvoering gekoesterd. Wij gelooven geen staatsgevaarlijke geheimen te verraden, wanneer wordt meegedeeld, dat, toen het voor-ontwerp dezer wet
gereed was, be9iijpeiijkerwijze de nog in werking zijnde Commissie om
advies gevraagd werd. Eenparig gaf zij van haar onverholen sympathie met
deze hervorming blijk, niet slechts wat doel en grondslag der wet betrof,
maar evenzeer met betrekking tot hetgeen in zake de uitvoering der wet
werd voorgesteld. Nu raadplege men de samenstelling dier Staatscommissie;
aan het ambtenaars-element is slechts een uitermate bescheiden plaats gegund, terwijl een reeks van practische mannen, landeigenaren en boeren,
den boventoon voert. Is in gemoede van een dergelijk college te verwachten
dat het zich zou opmaken tot verdediging van eene hervorming, welke door
schrikbarende uitbreiding van het ambtenarendom de agrarische verhoudingen hopeloos verstoort?
Had reeds deze geschiedenis tot zekere voorzichtigheid in het uiten van
klachten over ondragelijke bureaucratische ambtenarij moeten Leiden, nog
sterkere aandrang zou daartoe geoefend zijn, indien men zich de moeite had
willen getroosten om van den inhoud der wet zelve kennis te nemen.
Waar is dan dat heirleger van ambtenaren, dat Mr. de Beaufort zag?
De lezer denke zich het systeem der wet in. Daar zullen zich vormen
„Vereenigingen tot bevordering van het grondgebruik der landarbeiders, gelijkrthanscdeWoigwtvrnehblagdr
volkshuisvesting bestaan. Zoolang deze niet in voldoende mate zijn opgericht, worden de gemeentebesturen met de behartiging van dit belang belast.
Heeft de arbeider een plaatsje of land noodig, dan wendt hij zich tot die
vereeniging of het gemeentebestuur om crediet, dat hem, zoo hij aan gestelde
voorwaarden voldoet, verleend kan worden.
Meermalen zal voor dit alles voorlichting van vertrouwde deskundige
mannen noodig zijn, en daarom zijn in de wet landarbeiderscommissien
ingesteld. Die zijn de steen des aanstoots. Het is daarom goed na te gaan
wat omtrent de samenstelling van deze wordt opgemerkt. De Memorie van
Toelichting uit zich aldus:
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„Ter bevordering van een en ander worden de landarbeiderscommissien
in het leven geroepen, wier tank in het IVde hoofdstuk is omschreven.
Deze commission kunnen bemiddelend tusschen het college en den landarbeider optreden, doch hebben slechts een adviseerende stem en fungeeren
dus niet als lichaam, aan wie de beslissing over eenig geschil is opgedragen.
Zoodoende zullen zij meer het vertrouwen der landarbeiders genieten en
vaker door hen worden geraadpleegd dan wanneer zij ten slotte de zaak
zouden moeten beslissen. Ook zijn de commission belast met het toezicht
op het gebruik van het onroerend goed, waaraan zoowel voor het college
als voor den landarbeider zooveel is gelegen.
De benoeming der leden door Gedeputeerde Staten, die daarover wel
landbouwvereenigingen zullen raadplegen, waarborgt onpartijdigheid, terwijl
voorts de bepaling, dat ten minste een hunner landarbeider moet zijn, maakt
dat in de commissie vertegenwoordigd is die categorie van personen, wier
belangen het hier geldt. De Regeering vertrouwt, dat de werkzaamheden
dezer commission belangrijk tot het welslagen van de wet zullen bijdragen,
niet alleen wat betreft de verkrijging van het paatsje of het losse land
maar ook wat aangaat de vervulling van de aan den arbeider opgelegde
verplichtingen. Bij het toezicht, dat dienaangaande door de commissie wordt
uitgeoefend, kan door haar aan den landarbeider menige nuttige raad
gegeven worden; tevens strekt het om den landarbeider tot een goede
behandeling van het onroerend goed aan te sporen en om misbruiken te

weren.''
Dat is nu alles! Commissies van drie leden worden ingesteld waarin
practische mannen worden benoemd, over wier aanstelling de organisaties
gehoord worden. De arbeider blijft arbeider, de boer boer; enkele uren
per week hoogstens zullen zij zitting moeten houden. Van een benoeming
van ambtenaren is geen sprake, niet een ambtenaar meer wordt er aangesteld.
Zoo overdreef en zoo stookte men!
Verheugend was de kloeke wijze waarop het Landbouwweekblad, het
orgaan van het Nederlandsch Landbouwcomite, dat niemand van partijdigheld zal verdenken, opkwam tegen die vage en algemeene beschuldiging in
het Voorloopig Verslag over Talma's bureaucratie in den landbouw. Het
getuigenis verdient bewaard te blijven:
„Wij hebben ijverig gezocht naar een nadere toelichting ten opzichte van
deze opmerkingen (beschuldigingen, hadden wij bijna geschreven) , doch
het is ons niet mogen gelukken daaromtrent iets te vinden. Wij kunnen
met de meeste gerustheid verklaren, dat men in landbouwkringen tot nu toe
nets bemerkt van tegenwerking van het particulier initiatief.
Doch dat door die vermeende tegenwerking de ontwikkeling van het
landbouwonderwijs dan ook lang zoo snel niet zou gaan, dan die van ander
vakonderwijs wij verklaren, deze gevolgtrekking niet te begrijpen. Wij
hopen echter bij de behandeling van het Xe Hoofdstuk nader te worden
ingelicht, vooral ook ten opzichte van het verband tusschen deze beide
opmerkingen.
En nu de laatste zin uit de aangehaalde alinea. Heerscht er werkelijk een
bureaucratische geest bij de Directie van den Landbouw? Wij hebben dat,
tot onze groote vreugde, nog niet kunnen ontdekken. Integendeel hebben
wij steeds met genoegen opgemerkt, dat er voortdurend en in ruime mate
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voeling wordt gehouden met het vereenigingsleven en met de practische
landbouwers, waar het geldt maatregelen te treffen, die den Landbouw
vooruit moeten brengen. Ook te dien opzichte zien wij met belangstelling
nadere toelichting tegemoet.
Dat er geklaagd wordt over de groote uitgaven, welke voor verslagen en
drukwerk worden gedaan, en dat die uitgave op weelderige wijze zou
geschieden, moet, ten opzichte van artikel 8, bepaald op een misverstand
berusten. De „Verslagen en Mededeelingen van de Directie van den Land.
bouw," en de enkele kleine brochures, die nu en dan door die Directie
worden verspreid, kunnen door niemand weelderig worden genoemd. Ver.,
gelijkt men hiermede de in veel ruimere mate verspreide, dikwijls keurig
gefflustreerde officieele uitgave in andere landen, dan zal men moeten
erkennen, dat het bij ons aan eenvoud en degelijkheid niet ontbreekt."
Door het aangevoerde gelooven wij geslaagd te zijn in ons betoog, dat
het verhaal van den bureaucratischen Talma is een onwaar verhaal, dat
aan dezen bewindsman geen recht laat wedervaren. Uitteraard kon, door
ontstentenis van de organisatie van den arbeid, bij de uitvoering der sociale
wetgeving ook Minister Talma het ambtenaarselement niet ontberen, maar
onjuist is de voorstelling alsof deze aan de ambtenaarsbemoeing eene te
ruime plaats toekende. Veeleer zocht hij rusteloos de maatschappelijke
krachten zooveei mogelijk tot ontwikkeiing te brengen. Tegen de door hem
voorgestelde Raden van Arbeid zijn ongetwijfeld bezwaren te opperen,
maar niet mag daarin geloochend worden de voortreffelijke bedoeling om
aan de belanghebbende groepen zoo veel mogelijk de behartiging van eigen
interessen in handen te geven en eene regeling van boven of te vermijden.

***
Ongemeene arbeidskracht en arbeidslust, rijke bekwaamheid, begeerte om
met het practisch sociale leven nauwe voeling te houden zietdaar al te
gader kwaliteiten, die wij in Talma mogen en moeten waardeeren, maar
die Loch niet ten voile verklaren het geheim zijner kracht. Nog van eene
eigenschap dient gewag te worden gemaakt.
Zij gaf aan zijne gedragingen hooger wijding, zij maakte zijn ministerieel
Leven tot een leven van singuliere vruchtbaarheid: de liefde van Talma voor
zijn ambt. Talma was minister met hart en ziel; hem was het ministerschap
niet een functie, die hij noodgedwongen aanvaardde, waarin hij nu de
taken gaande moest houden en naar buiten een goeden indruk zocht te
maken. Neen, een levensroeping had hij te vervullen en met vurig verlangen
zocht hij aan die roeping getrouw te zijn. Hij voelde diep de heerlijkheid,
maar ook de verantwoordelijkheid van zijn goddelijk beroep.
Daarom sloeg Mr. Aalberse zoo rechten toon aan, toen hij, bij den aanyang van de algemeene beraadslagingen over de ziekteverzekering Minister
Talma in de Tweede Kamer deze woorden toevoegde: „Voor ik aanvang
moet mij van het hart een oprecht woord van hulde voor dezen bewindsman. Minister Talma, die het reuzenwerk heeft aangedurfd, om het geheele
vraagstuk der arbeidersverzekering aan te vatten en tot een oplossing te
brengen.
Een stout bestaan, dat ons denken doet aan dien man, waarvan Horatius

DE ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ IN DE STATEN-GENERAAL 285

zingt in zijn ode aan Virgilius, toen deze over zee naar Athene zou reizen
--- den man, die het waagde, voor het eerst met zijn brooze kiel de felle zee
over te steken: Illi robur et aes triplex circa pectus: die man moest wel zijn
gemoed met eikenscliors ommuurd en met driedubbel staal gepantserd
hebben!
Ik breng dan ook oprechte, warme hulde aan den durf en de stoere
werkkracht van dezen Minister, ook al verlangt hij gewis een dergelijke
hulde niet, omdat een man als hij zulk een zwaarwichtig werk niet aanvangt
dan in het vertrouwen op den steun van Hem, dien hij ook de eer van zijn
arbeid wil geven."
Inderdaad, voor Talma was het minister-zijn een zaak des gebeds, eene
zaak die zijn zieleleven raakte, ja die op dat zieleleven gansch en al beslag
legde. Vandaar dat wij herhaaldelijk in de Handelingen aantreffen van die
pakkende woorden uit het hart, die uiting geven aan zijn droefheid en
blijdschap over wat zijn levenswerk wedervoer.
Wij denken aan de redevoering ter verdediging van de Ziektewet, door
hem in de Tweede Kamer gehouden op den dag na de verwerping van de
Bakkerswet. Toen richtte hij zich tot de rechterzijde met dit ernstig en
waardig woord:
„Ik wil eerlijk zeggen, dat ik voor mij persoonlijk van remand vraag,
dat hij zijn overtuiging zal opofferen om een stem uit te brengen voor een
wetsontwerp, dat ik heb voorgedragen. Maar het eenige wat ik wil vragen
is dit.
Men kan wel afbreken, maar kan men ook opbouwen? Het kost volstrekt
seen moeite om in de weken die nu volgen, zich uit te spreken voor een
regeling, tengevolge waarvan dit wetsontwerp teruggezonden wordt en een
andere Minister zal moeten overnemen de taak die ik nu vervul. Dat kunnen
slimme, verstandige menschen best klaar spelen. Maar daarmede is het land
niet gediend. Wanneer men mij 3 of 2 jaren, desnoods 1 jaar geleden
gezegd had: treed terug, dan was ik daartoe volkomen bereid geweest.
Niemand zal ooit kunnen zeggen, dat ik aan mijn plaats vastgehouden heb
toen ik nog kon teruggaan zonder deze wetsontwerpen in gevaar te brengen.
1VIaar op het oogenblik zal ik er voor vechten, hier op mijn plaats, anders
stond ik hier vandaag niet.
De heer Duys: U zult waarschijnlijk het meest tegen uw eigen lui moeten
vechten!
De heer Talma, Minister van Landbouw, Nijverheid en Handel: Dat doet
er niet toe, tegen wie ik zal vechten, maar ik zeg, dat ik voor deze taak
zal staan en zal trachten ze tot stand te brengen.
Maar dan doe ik een beroep op de rechterzijde. Ik geloof, dat de rechterzijde een zware verantwoordelijkheid heeft tegenover het land. Het is
rechts anders dan links. Wij hebben rechts niet, wat links heeft, partijen
die zeggen: Wij zijn arbeiderspartijen of partijen die
ik zeg dit nu niet
van alle partijen links
in hun gedragingen meer voor industrieele en
commercieele richtingen opkomen. Alle partijen die rechts zitten gevoelen
zich en willen zijn volkspartijen, waarin de verschillende klassen van het
yolk samenwerken. Ik meen, dat dit van alle drie de groepen aan de rechterzijde waar is. Wij hebben aan de rechterzijde het geloof gehad, dat aristocraten en democraten samen konden werken, en ik heb jarenlang in het
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yolk gestaan en ik heb met innige overtuiging tegen de menschen gezegd:
Wij hebben conservatieven onder ons en er zijn onder ons radicalen
radicaler dan ik maar ik heb gezegd: gij kunt er op aan, dat wij er ons
voor zullen zetten en dat wij de behoeften, die opkomen in ons maatschappelijk leven, in vervulling zullen brengen. En nu geloof ik, dat de rechterzijde
zich wel tienmaal mag bedenken, voordat zij dat vertrouwen, dat het yolk
in haar heeft, zal beschamen. Ik zeg het vertrouwen, dat het volk, het
groote, breede volk, heeft, niet alleen in de democraten, maar ook in de
aristocraten, in de mannen waar het jarenlang tegen op heeft gezien, die
het heeft bewonderd en geeerd, en waarvan het niet gelooven kan, dat
zij hen, als het er op aan komt, in den steek zullen laten."
Wij denken ook aan zijn allerlaatste optreden in het parlement, toen hij
3 Juni 1913 in de Eerste Kamer zijn schitterende rede hield over de sociale
verzekering. Een betoog vol overweldigende kracht. In blijden toon gestemd,
omdat zijn werk volbracht was; een werk dat gelijk hij zelf erkende —
in de praktijk zou blijken met allerlei gebreken behept te zijn, maar waarvan
hij niettemin rotsvast geloof de dat het onzen arbeidenden stand zou verheffen en onze nationale volkskracht versterken.
Aan de opbeuring van wie door kommer en leed gebukt gingen, aan de
verheffing van onze arbeidersbevolking hing de liefde van zijn hart. Die
liefde maakte hem niet onrechtvaardig, verieidde hem niet tot een eenzijdig
klassenstandpunt.
Nog een citaat zij ons gegund ten bewijze van de stipte rechtvaardigheid,
die Talma betrachtte.
Het ging bij de samenstelling der raden van Arbeid over de vraag of
daarin meer arbeiders dan patroons zitting zouden hebben.
De sociaal-democraten hechtten aan dit punt veel gewicht en maakten
hun houding tegenover de wet goeddeels afhankelijk van de beslissing
omtrent dit punt.
Tegenover Minister Talma die het pariteitsstelsel huldigde, evenveel
arbeiders als patroons in den Raad wilde opnemen, bepleitten socialisten
en vrijzinnigen een overwicht van de arbeiders.
Naar aanleiding daarvan sprak Talma deze nuchtere woorden van meer
algemeene strekking, welke duidelijk doen zien aan welke onbillijkheid men
zich schuldig maakt indien men hem als een roodgetinten drijver voorstelt:
„Wij moeten de arbeiderswereld niet idealiseeren. De arbeiderswereld
heeft inderdaad in de laatste jaren, ook ten onzent, een beweging vertoond,
waarvoor wij sympathie en waarvoor wij eerbied moeten hebben. Maar
wij weten toch ook hoeveel van het idealisme, dat in de arbeidswereld is
wakker geworden, te danken is aan degenen die niet tot die arbeiderswereld
behooren, die tot de arbeiders zijn gekomen en hen hebben gewezen op
de levende krachten die in hen schuilden, die wakker konden worden
gemaakt en die iets zouden kunnen doen voor het scheppen van nieuwe
verhoudingen in de maatschappij.
Dit is toch zoo: dat is telkens gekomen uit die intellectueele kringen, en
ook zoo vaak uit de kringen van degenen, die opgegroeid zijn in een werkgeversomgeving, waar zij de eigenaardige verhoudingen, die er zijn tusschen
patroon en arbeiders, in de praktijk hebben leeren kennen. In de jaren,
dat ik als propagandist rondtrok door het land en telkens moest vechten
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voor arbeidersbelangen, heb ik meermalen het hoofd gestooten tegen dom
conservatisme bij de arbeiders en ben geholpen geworden door vriendelijken
raad en voorlichting uit de kringen van de werkgevers. Dit zal ik nooit
vergeten. Die scheiding moeten wij niet maken, in het belang van ons yolk.
En nu heb ik het hier niet over tempering van den klassenstrijd en dergelijke
dingen, maar waar ik het wel over heb is, dat naar mijn innige overtuiging
deze zaak is een zaak, die beiden aangaat en die dan ook door beiden in
gemeenschappelijke samenwerking moet worden verricht.
En nu frappeert het mij zoo vaak, dat er van rechts en van links tot mij
een verwijt wordt gericht, als de geachte afgevaardigde daar ontwikkelde.
Maar dan vergeet men een ding, waar het bij mij op aankomt, dat ik heb
een eigen ideaal en dat ik voor dat eigen ideaal strijd; dat ik daarvoor al
mijn krachten tracht te gebruiken. En dan vraag ik niet wie naast mij staan
en wie tegenover mij staan, maar dan ga ik rustig mijn weg. En wanneer
dan blijkt, dat ik den eenen keer dichter in de buurt van den een ben dan
van den ander, dan vind ik dit eigenlijk Loch niet zoo'n groot bezwaar:
dan heb ik eigenlijk het gevoel, waar het op aankomt is, dat wij ceder
voor ons zelf trachten onzen plicht te doen, waar wij streven naar het
recht. En dat moeten wij ten slotte kunnen doen, ook zonder naar partijen
om te zien. En nu, wanneer ik deze pariteit voorstel, dan stel ik niets anders
voor dan wat ik geloof, dat een wezenlijk middel kan zijn om verder te komen
in Nederland op den weg van een streven naar sociale gerechtigheid."
Veel, zeer veel nog ware te verhalen. Echter is alreeds de indruk gewekt:
hier is een, die met het „terar dum prosim" als levensdevies zich gaf, geheel
en onvoorwaardelijk, om de zaak der maatschappelijk verdrukten te dienen.
Toen zijn taak als minister was voleindigd, keerde hij in vollen vrede terug
tot het predikambt, werd hij „verbi divini minister", bedienaar des goddelijken woords. Voor Talma's bewustzijn lag in dien overgang niets vreemds
of tegenstrijdigs. Aan het drukke ministerieele departement en in de stifle
pastorie vervulde hij gewilliglijk de roeping waarmede hij geroepen was.
Een goed en getrouw dienstknecht!
Met gebreken was het werk der antirevolutionaire partij in de StatenGeneraal behept; wellicht kan meer dan een gerechtvaardigd verwijt tegen
haar worden ingebracht, meer dan een zwakke plek in haar optreden, meer
dan een donkere bladzijde in haar historieboek worden aangewezen. Niettemin kan het oog niet worden gesloten voor den zegen, dien ook haar
optreden in Nederland heeft gebracht. Wanneer wij blikken op ons bloeiend
Christelijk onderwijs, op zoo menig instituut tot bewaring van den christelijken grondslag van ons vollcsleven, op den christelijk-socialen geest die
de maatschappelijke verhoudingen doortrekt en daarmee vergelijken den
nood in andere landen, dan betaamt warme dankbaarheid voor het goede
ons, in Gods gunst, geboden door de actie der antirevolutionaire partij in
nauwe samenwerking met de andere christelijke partijen.

DE ANTIREVOLUTIONAIRE PARTIJ IN
PROVINCIE EN GEMEENTE
DOOR H. DE WILDE.

Het grootsche plan, dat in den worstelstrijd om de vrijheid voor Volk en
Kerk bij Oranje voorzat, wekt ook nu nog bewondering en eerbied.
Zijn ideaal was de vereeniging van Vlaanderen en Brabant met de zeven
Noordelijke Gewesten tot een krachtigen Nederlandschen Staat, die straks
zou kunnen vergroot worden met Oost-Friesland en meerdere Westfaalsche
stichten en heerlijkheden: Gulik, Cleef en Bergen, die, door zeer lossen
band vereenigd met Duitschland, krachtens stamverwantschap en overeenkomst van belangen bij de Nederlanden behoorden. Aan dezen in den
vrijheidsstrijd gevormden Staat zou, in vergelijking met de omliggende
Rijken, naar Oranje's inzichten en wenschen, een dubbel bevoorrechte
positie gegeven zijn: zoo ten opzichte van de godsdienstvrijheid als ten
aanzien van den regeeringsvorm. Lift de stukken betreffende de Pacificatie
van Gent, Nov. 1576, en den Religie-vrede, Aug. 1578, als mede uit zijn
krachtig verzet tegen pogingen van libertijnsche regenten om de Kerk te
onderwerpen aan den stedelijken magistraat of aan de provinciale overheid,
kan men weten, dat de Prins eenerzijds volledige godsdienstvrijheid voorstond, anderzijds Been overheids-bemoding met zuiver kerkelijke aangelegenheden duldde. Ten aanzien van Oranje's inzichten betreffende den regeeringsvorm voor zijn Nederlandschen Staat, verkeert men evenmin in het onzekere.
(lit de door hem ontworpen voorwaarden, waaronder de landvoogdij aan
Matthias van Oostenrijk en later de souvereiniteit aan Anjou werd opgedragen, blijkt wel heel duidelijk, dat hij zijn tijd ver vooruit was. Wat hij
wenschte, lijkt zelfs in beginsel te zijn een constitutioneele monarchie: een
landsheer met een Raad van State; daarnaast de Provinciale Staten, die
zoo dikwerf konden vergaderen als zij verkozen, ten einde de zuiver
provinciale aangelegenheden zelve te behartigen of die bij den landsheer
voor te staan; voorts de Staten-Generaal, die met den vorst zouden te
waken hebben voor de eenheid van den Staat; en dan nog de gemeentelijke
Vroedschappen, waarin voortaan ook zouden vertegenwoordigd zijn de
Gilden, de Schutterij en voorts ook de corporaties van handel of nijverheid,
telkens wanneer over een desbetreffend belang door de Vroedschap moest
worden beslist.
Lilt den worstelstrijd van Oranje en de Calvinisten is de Republiek opgekomen, ons huidig vaderland, waaraan wij allen gehecht zijn, ook om
zijn geschiedenis, die zoo getuigt van veelvuldige weldaden en zegeningen
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Gods, van wonderlijke uitkomsten en van ongedachte uitreddingen. Het
grootsche plan van den Grondlegger van ons volksbestaan kon echter in
zijn tweeledige bedoeling niet verwezenlijkt worden. Voornamelijk door het
revolutionair drijven van den verrader Hembyse en van diens verblinden
volgeling Datheen, waardoor Brabant en Vlaanderen voor Oranje en dies
voor de vrijheid voor goed verloren gingen.
Van de vorming van een krachtigen Nederlandschen Staat, die, merle in
verband nret een deugdelijke kolonisatie van landgenooten in Noord-Amerika,
in de toekomst opgewassen zou zijn tegen Engeland en tegen Frankrijk,
kon na den dood van den Vader des Vaderlands (10 Juli 1584) geen sprake
meer zijn. Ongetwijfeld zou er van Oranje's plan door twee knappe jonge
mannen als Maurits en Willem Lodewijk, nog wel iets te maken zijn geweest,
ook zonder Brabant en Vlaanderen; doch de Politieken, onder leiding van
Oldenbarnevelt, maakten van de gelegenheid, die Leicesters vertrek in
December 1587 bood, gretig gebruik om Oranje's plannen ter zijde te leggen.
De Regentenpartij was volstrekt afkeerig van uitbreiding van grondgebied
der Noordelijke Nederlanden en van een regeeringsvorm, die aan de burgerij
aan het „graauw", placht oud-burgemeester Hoc* te zeggen eenigen
invloed gaf. Zij werd niet geleid door de hooge opvattingen van Oranje
omtrent de eenheid in 's lands bestuur, bij behoorlijke zelfstandigheid van
provincie en gemeente; omtrent de positie van het Nederlandsche yolk,
binnen en buiten het grondgebied; omtrent de verdediging van het vaderland, ook aan de landzijde; omtrent de volledige godsdienstvrijheid en den
bloei der Gereformeerde Kerk. Dientengevolge bleef de zetel van den landsheer, door de afzwering van Hips van Spanje en den daarop gevolgden
dood van den Prins vacant geworden, onbezet en werd de souvereiniteit
opgedragen aan de Staten-Generaal, het college van vertegenwoordigers
der Gewesten. Iedere Provincie eigende zich echter een macht toe, met
name Holland het bleek genoeg uit de eigenmachtige handelingen van
Oldenbarnevelt tegenover de Staten-Generaal — die van de Republiek der
Vereenigde Nederlanden al spoedig maakte een Bond van zeven Republieken. Met de steden ging het dezelfde richting uit. Tegen het eind van
de 15de eeuw, ongeveer 1500, had Holland zes groote steden: Dordrecht
voorop, als de toenmalige hoofdstad van Holland; en verder: Haarlem,
Leiden, Gouda, Amsterdam en Delft. Met een totaal bevolking van 120.000
zielen, waarvan Amsterdam 17000 a 18000. Voorts waren er in Holland 23
kleine steden; van deze hadden Rotterdam en Hoorn omstreeks 7000,
Alkmaar 6000, Enkhuizen 4500, Medemblik 2200. Den Haag was toenmaals
geen stad en had ongeveer 7500 inwoners. Het bestuur dier steden, „het
gerecht" genaamd, bestond tot het eind der 13de eeuw uit een schout en
acht schepenen. In den loop der volgende eeuw kwamen daarbij vier poortmeesters of raden, weldra, naar een Vlaamsch woord, „burgemeesteren"
genoemd. Later werd „het gerecht" uitgebreid met eenige wijze of vroede
mannen, uit „de rijckdom" van de ingezetenen aangewezen; waarna het
stadsbestuur werd aangeduid onder de benaming van „de vroedschap".
Gedurende de regeeringsjaren van Karel V was er een sterke neiging om
de gilden en andere corporaties in de vroedschap te doen vertegenwoordigen. Door de daarop gevolgde troebelen werd echter aan de wijze van
samenstelling der vroedschappen niet heel veel veranderd, zoodat in de
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dagen van Oldenbarnevelt die colleges vrijwel zich zelve aanvulden. De
Regenten-partij, afkeerig van alien voiks-invoed, handhaafde dit systeem
en liet zelfs niet alleen toe, maar bevorderde ook, dat die zich zelve aanvullende vroedschappen een zoodanige zelfstandigheid en macht verkregen,
dat van steden als Amsterdam weldra kon worden gezegd, dat zij waren
een staat in den Staat. Het bleek herhaaldelijk, dat die vroedschappen zich
niet stoorden aan de besluiten of resoluties der Provinciale Staten: o.a.
werden de plakkaten, door de Staten tegen de Roomschen en de R emonstranten uitgevaardigd, niet zelden door de Vroedschappen slechts voor
kennisgeving aangenomen en dus niet uitgevoerd.
Deze regeerings-vorm
onmacht van de Staten-Generaal tegenover de
Provinciale Staten, ongehoorzaamheid van de Vroedschappen tegenover
de Staten, zelf aanvullen van de Vroedschappen en dus volstrekt gemis van
eenheid in het landsbestuur bleef bestendigd tot de omwenteling van
1795. De zeer gebrekkige en onmogelijke bestuurs-regeling, die trouwens bij
de Unie van Utrecht als tijdelijk was bedoeld, bleef dus Belden gedurende
geheel de 17de eeuw en bijna geheel de 18de eeuw, toen ze, als totaal
verouderd en geheel onbruikbaar, zich zelve had overleefd en kortweg
terzijde werd geschoven. Wat er, bij de Staatsregeling van Mei 1798, voor
in de plaats kwam, was in alle opzichten precies het tegenovergestelde van
hetgeen, bij gebrek aan levenskracht, bij de komst der Franschen in elkaar
was gevallen.
Niet sociaal, maar politiek beschouwd, met het oog op de verhouding
van Gemeente en Provincie tot het Rijk, het geheel, is de Fransche revolutie
van 1789 voor Frankrijk op verre na niet van zoo groote beteekenis geweest als de Omwenteling van 1795 voor ons land. Immers, onder het
regime van de Fransche Koningen was de regeerings-vorm in zeer sterke
mate centraliseerend, was het leidend gezag en de macht bij den Koning
en zijn ambtenaren, stond dus de eenheid van het Rijk voorop. Aan dit
stelsel is noch door de mannen van 1789, noch door het schrikbewind, noch
door het Directoire, noch door Napoleon eenige verandering gegeven, zoodat toen Lodewijk XVIII optrad hij dezelfde bestuurs-centralisatie vond,
welke hij onder de regeering van zijn broeder Lodewijk XVI had mee
gemaakt. Zoo is het eigenlijk nog in Frankrijk. Met dit onderscheid, dat de
President niet bij erfrecht maar door keuze wordt aangewezen, dat deze
President weinig te zeggen heeft en dat de regeering, het sterk centraliseerend
gezag, feitelijk berust bij een stel Ministers, die telkens aftreden, doch wier
ambtenaren blijven, zoodat hier zonder veel overdrijving kan worden gesproken van een ambtenarenregeering, aan welke de Departementen en de
Gemeenten in volstrekten zin onderworpen zijn.
Ten onzent ging dit geheel anders. In de Republiek van de Regentenpartij was in slechts geringe mate sprake van een centraal gezag. De StatenGeneraal hadden zeer weinig, de Provinciale Staten veel, Holland het
allermeest te zeggen; en als de steden neiging hadden om door te zetten en
die neiging openbaarde zich herhaaldelijk hadden de Staten geen machtsmiddelen om de Vroedschappen tot volgen of gehoorzamen te dwingen. Dit
nu veranderde radicaal na de Omwenteling van 1795. Er kwam, bij de
Staatsregeling van 1798, een centraal gezag, het Uitvoerend Bewind; de
Provincien kregen den naam van Departementen en werden gedegradeera
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tot „Administratieve lichamen", die „bevolen werden ondergeschikt en
verantwoordelijk te zijn aan het Uitvoerend Bewind" (art. 147). Evenzoo
ging het met de eens zich zoo onafhankelijk en zelfstandig gevoelende gemeentebesturen, die voortaan evenals de Departementale Besturen zouden
samengesteld worden langs den weg van een individualistisch kiesrecht.
Deze Staatsregeling was, gelijk bekend is, niet van langen duur. De „vrijheidsvrienden", gelijk Thorbecke de mannen van 1795 spottend noemde,
waren niet bijzonder gelukkig met hun constitutie-makerij. In 1801 werd zij
reeds door een andere vervangen; in 1805 verscheen de derde; en in 1806
de laatste voor inlijving bij Frankrijk. Doch hoe ook deze staatsregelingen
van elkander zich onderscheidden als unitarisch of federalistisch, hierin
stemden zij overeen, dat in tegenstelling met wat de oude Regentenpartij
had voorgestaan er een meer centraal gezag moest zijn en dat Provincie
en Gemeente, ook bij eigen zelfstandigheid, zich naar dat gezag hadden te
schikken. De Grondwetten van 1814, 1815, met name van 1848 gingen van
dat zelfde beginsel uit, en Thorbecke heeft dit systeem uitgewerkt in zijn
Provinciale Wet van 6 Juli 1850 en in zijn Gemeentewet van 15 Juni 1851.
, Gelijk men weet, heeft Groen van Prinsterer zich met Thorbecke's wetsontwerpen niet kunnen vereenigen. „Wel is er", zoo sprak hij, „veel in
vorm en redactie van die ontwerpen, dat ik goedkeur; ik wil ze gaarne een
stelselmatig geheel noemen" — doch zij hielden, naar zijn meening, niet
genoeg rekening met de historische ontwikkeling van de Provincie en van
de Gemeente, zoodat Groen, wien blijkbaar Oranjes denkbeelden ten opzichte van provinciaal en gemeentelijk bestuur zeer sympathiek waren, zich
tegen die wetten moest verklaren. Hoe dit mope zijn, wij leven nu onder
Thorbecke's Provinciale en Gemeentewet, en voorloopig is er wel geen
uitzicht op, dat het systeem, hetwelk in die wetten is neergelegd, principieel
gewijzigd zal worden. Trouwens moet erkend worden, dat er veel goeds
in ligt en dat en de Staten en de Gemeentebesturen onder het regime van
Thorbecke's stelsel wel in de gelegenheid zijn om met zekere zelfstandigheid
eigen provinciale en gemeentelijke belangen naar behooren te behartigen.
Gaarne erkennende, dat onze Provinciale wet en onze Gemeentewet verre
staan boven wat de Regenten-partij op dat gebied voorstond, verre ook
boven de van de Franschen nagebootste Staatsregeling van 1798, heeft de
anti-revolutionaire partij nimmer pogingen aangewend, die trouwens toch
nutteloos zouden zijn, om het systeem, dat aan deze wetten ten grondslag
ligt, principieel te veranderen. Zij heeft die wetten aanvaard en zij poogt
door haar vertegenwoordigers in Staten en Raden onder en met die wetten
al datgene voor Provincie en Gemeente te bereiken wat het anti-revolutionair beginsel voorschrijft.
Intusschen moet worden erkend, dat de anti-revolutionaire partij aanvankelijk, zelfs nog eenige jaren na haar optreden met een eigen Program
van beginselen (1878), in geringe mate aandacht schonk aan de samenstelling
van de Provinciale Staten en vooral van de Gemeenteraden. Dr. Kuyper,
de ontwerper van dat Program, heeft dat zelfs toegegeven, toen hij in 1908
bij de stichting van den Bond van a.r. Gemeenteraadsleden een rede hield
over „Zelfstandig gemeentewezen". De redenaar stelde het optreden in
die stichtingsvergadering te meer op prijs, omdat ik --- zoo sprak hij
,,als ontwerper van ons Program van Beginselen en als opsteller van de
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statuten van het Centraal Comite met het oog op de Gemeenteraden, schuld
heb te belijden. In 1878 werd aan de Gemeenteraadsbelangen onder ons
nog niet gedacht. Zelfs voor de Provinciale Staten werd nog geen regeling
voor de stembus-actie voorgedragen. Ons eenig oogmerk in 1878 was in
de Staten-Generaal positie te nemen, en zulks wel uitsluitend in de Tweede
Kamer. Dat ooit ook op den vasten burcht van de Eerste Kamer de vlag
van het Liberalisme zou worden neergehaald, voorzag destijds niemand.
Het „klein bij den weg" moest toen wel onze leuze zijn; en al wisten we,
dat het geloof nooit te veel kan verwachten, toch bleven we in die jaren
onzer eerste worsteling voor ons zelfbesef zoo heel klein. We dachten er
niet aan, gelijk de Psalmist zegt, om „te wandelen in dingen, die voor ons
te hoog waren." En nog als de dag van gisteren heugt 't mij, wat bijna
homerisch gelach er in onze kringen opging, toen wijlen Prof. Doedes in het
begin der zeventiger jaren schrijven dorst: „Wie in de politiek mee wil
tellen, moet het beleg durven slaan om 't Regeerkasteel". Onze macht was
destijds zoo luttel, we stonden zoo overal buiten, we treuzelden zoo nietsdoende als een klein in den hoek gedrongen groepje, dat 't ons even
ondenkbaar scheen, ooit een meerderheid in de Eerste te winnen, als om
ooit onze mannen belast te zien met de vorming van een Kabinet. En wel
mogen we thans zeggen: „quantum mutatum ab
wat zijn sinds de
tijden veranderd! Niet om in het besef der veroverde macht de borst op te
steken, maar wel om het gevoel van dank aan onzen God hoog te houden,
die zoo wonderen keer in ons Nederlandsch Staatsleven tot stand bracht."
Het jaar 1878, waarin aan de anti-revolutionaire partij haar Program
van beginselen en haar vaste organisatie werden gegeven, was het keerpunt
in onze vaderlandsche politiek. De strijd om de vrijheid voor de school en
voor de ouders onder de bezielende leiding van Dr. Kuyper, gesteund
door mannen als Keuchenius en de Savornin Lohman --- moest noodwendig
uitloopen op de vernietiging van de overheersching der Liberalen; vooral
ook nadat Dr. Schaepman er in geslaagd was zijn geloofsgenooten nog
meer te overtuigen, dat hun plaats niet was aan de zijde van het Liberalisme,
maar aan die van hen, welker actie zich richtte tegen de oppermacht en de
tyrannie van Kappeyne en de zijnen. Die actie sloeg weldra over naar de
Provincien en naar de Gemeenten. Hoe kon het ook anders? Als het
anti-revolutionair beginsel spreekt, duidelijk en klaar als in ons Program,
dan wil het niet slechts gehoord worden in 's lands Raadzaal, maar ook in
de Staten-Provinciaal en in de Gemeenteraadsvergaderingen.
Dat daaraan, naar de verklaring van Dr. Kuyper zelf, bij het opstellen
van het Program niet of niet genoegzaam was gedacht, is verklaarbaar. Vooreerst waren destijds de politieke verhoudingen en de actueele vraagstukken
van dien aard, dat de landspolitiek in de allereerste plaats, zelfs bijna uitsluitend de aandacht en de belangstelling opeischte; en bovendien de taak, die
de Provincie en de Gemeente, nu vifitig jaren geleden, hadden te verrichten,
is in omvang en in beteekenis niet vergelijkbaar met die, welke thans aan
Burgemeesters, Wethouders, Raadsleden, ook aan Commissarissen der
Koningin, aan Gedeputeerden en Statenleden is opgedragen. Als Dr. Kuyper
een verontschuldiging voor zijn „verzuim" had willen inbrengen, hij zou
haar in het beperkt terrein, waarop Provincie en Gemeente zich in 1878
bewogen, hebben kunnen vinden. Die „verontschuldiging" geldt thans niet

DE ANTIREVOLUTIONAIRE PARTI J IN PROVINCIE EN GEMEENTE 293
meer, zoodat, indien te eeniger tijd mocht worden overgegaan tot een, in
sommige opzichten, zeer gewenschte herziening van het Program van
Beginselen, een aanvulling betreffende eenige beginselen voor het gemeentelijk
en het provinciaal beleid zeer zeker ernstige overweging zou verdienen.
Vijftig jaren geleden o, wat is er gedurende het tijdperk 1878 tot 1928
ontzaglijk veel gebeurd en veranderd in het beheer van de Provincie en
van de Gemeente. Ten goede, zeer zeker, waarvoor wij den Heere dankbaar
hebben te zijn. Ook ten kwade, te wijten, aan den afval van God en zijn
geboden, aan den geest van ontevredenheid, ook van zelfvoldaanheid, van
revolutie en nivelleering.
In alle Provincial, in de meeste Gemeenten, heeft de gewestelijke, heeft
de plaatselijke overheid in deze tijden te worstelen met het schier onoplosbaar vraagstuk der werkloosheid, welk vraagstuk in 1878 of niet of slechts
in acuten vorm in een of andere gemeente de aandacht vroeg. Er was wel
seizoen-werkloosheid: gedurende een, twee, hoogsten drie wintermaanden.
In de steden bij de schilders, metselaars en stucadoors; op het platteland
bij de veldarbeiders. Doch het leven van den werkman richtte zich daarnaar;
in de goede dagen zorgde men voor winter-provisie: aardappelen, ingelegde
groenten, brandstoffen, enz. Deze goede gewoonte, die gelukkig nog in
sommige kringen van arbeiders, met name in de dorpen, bestaat, kan uiteraard
niet meet als afdoende geacht worden, nu de werkloosheid een geheel
ander karakter heeft verkregen, in verband staat met de gevolgen van den
wereldoorlog, met internationale toestanden, met tijdelijke of langdurige
malaise in een of meer takken van welvaart, met den trek van werklieden
van het platteland naar de groote steden, enz. En zoo zitten nu met name
tal van gemeentebesturen met moeilijkheden, waaraan vijftig jaar geleden
door onze vroede vaderen niet werd gedacht. Werkloosheidsverzekering,
arbeidsbeurzen en vereenigingen voor werkverschaffing zijn in het leven
geroepen. En voorzeker hebben deze instituten, de een meer, de ander
minder, heilzaam gewerkt; doch, hoe groote offers zij ook van de overheidskassen vergden en nog vergen, de gevolgen van de werkloosheid konden
slechts ten deele, en de oorzaken er van nog veel minder worden weggenomen.
Een van de moeilijkste problemen, waarmede in de laatste twintig jaren
de Overheid van Rijk en Gemeente zich had bezig te houden, was voorzeker
wel het vraagstuk van de Volkshuisvesting. Vijftig jaren geleden maakten
onze vaders of grootvaders zich daarmede niet druk. Na 1878 is er echter,
aanvankelijk geleidelijk, daarna met groote sprongen een zeer sterke vermeerdering der bevolking gekomen, naar verhouding veel sterker dan voorheen. Niemand, ook niet Dr. Kuyper, zal in dat jaar hebben kunnen vermoeden, dat die uitbreiding zoo buitengewoon groot zou zijn. Eenige cijfers
mogen dit duidelijk maken 1 ).
Op 1 Januari 1878 was de bevolking van Amsterdam (in ronde cijfers):
302.000; op 1 Januari 1927 was dit getal geklommen op 726.000. Voor
1 ) Schrijver dezes moet zich bij de lezers verontschuldigen, dat hij bij die cijfers
zich in hoofdzaak bepaalt tot de provincie Zuid-Holland. Door persoonlijke omstandigheden was hij niet in de gelegenheid cijfers en bijzonderheden uit andere
provincien te verzamelen. Hij was daardoor aangewez,en op het gewest zijner
inwoning, met hetwelk hij uiteraard niet geheel onbekend is.
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Rotterdam waren die cijfers 142.000 en 563.000; voor 's-Gravenhage 108.000
en 409.000; voor Utrecht 67.000 en 151.000; voor Delft 25.000 en 49.300;
voor Dordrecht 27.000 en 55.000; voor Gorinchem 9.400 en 13.600; voor
Gouda 17.500 en 27.800; voor Leiden 41.200 en 69.700; voor Ridderkerk
6.760 en 13.900; voor Rijswijk 2.800 en 12.900; voor Sassenheim 1.210 en
4.540; voor Schiedam 22.600 en 43.000; voor Sliedrecht 8.360 en 13.000;
voor Vlaardingen 9.400 en 27.300; voor Zwijndrecht 3.310 en 11.700.
Zuid-Holland had in 1878 slechts zeven gemeenten met een bevolking boven
10.000; thans zijn er achttien, waaronder Hillegersberg, welke gemeente in
1878 een bevolking had van slechts 1464 zielen.
Deze sterke aanwas der bevolking ging van zelf gepaard met een steeds
nijpender gebrek aan woningen. De particuliere bouwondernemers konden,
uit eigen kracht, daarin niet voorzien. Bouwvereenigingen, vereenigingen
voor volkshuisvesting ---- Patrimonium heeft zich hierin bijzonder onderscheiden — werden opgericht en met zeer ruimen steun van de Overheid,
ook van de plaatselijke Overheid, die daartoe door de Woningwet in staat
gesteld werd, slaagde men er in dit zeer gewichtige vraagstuk tot een
redelijke oplossing te brengen. Het christelijk Ministerie-Ruys heeft zich ten
opzichte van dit zoo uiterst gewichtige volksbelang in hooge mate verdienstelijk gemaakt. Er is geen land ter wereld --- ook niet Frankrijk, Belgie en
Duitschland, in welke landen de sociaal-democraten of een zeer sterke
minderheid vormen of in de regeering vertegenwoordigd zijn ,--- waar zooveel
voor de volkshuisvesting is gedaan als in Nederland, dat dan ook ten
aanzien van dit bij uitnemendheid sociale vraagstuk in alle opzichten vooraan
staat. Er mag hieraan worden toegevoegd, dat de gemeentebesturen zich
geenszins onbetuigd hebben gelaten, en dat onze antirevolutionaire burgemeesters, wethouders en raadsleden hun roeping betreffende dat probleem
voortreffelijk hebben verstaan.
Dit zijn de twee groote vraagstukken, Werkloosheid en Volkshuisvesting,
die in 1878 nog geen zorgen gaven, doch waaraan in de laatste vijf en
twintig jaren het Rijk en niet minder de Gemeente al hun aandacht hadden
te wijden. Trouwens, er is nu, in 1928, zooveel op het gebied van het
gemeente-beheer, waarmede een ieder gewoon is geraakt, doch dat in 1878
of in 't geheel niet bestond Of in zijn eerste ontwikkeling was. Er waren
toen uiteraard geen electrische centrales; wel in vele, geenszins in alle
gemeenten, gas[abrieken, voor het meerendeel bijna geheel in handen van
particuliere ondernemers, zelfs in Amsterdam. De ontwikkeling van de
Drinkwatervoorziening, in den vorm van waterleiding, ten opzichte van
gezondheid en reinheid een volksbelang van de eerste orde, was toen aan
het begin en bepaalde zich tot een paar groote steden. Electrische trams en
auto-bussen waren volstrekt onbekend; slechts een paarde-tram in de allergrootste steden. Dientengevolge was er van publieke middelen van verkeer
voor de bewoners van het platteland — zondert men de gelukkigen uit, die
in de nabijheid van een spoorweg woonden .--- geen sprake.
De burgemeesters, de wethouders en de vroede vaderen van 1878 hadden,
in vergelijking met hetgeen thans van hun opvolgers gevergd wordt, wel
een bijzonder rustigen en gemakkelijken tijd. Met de groote vraagstukken
van werkloosheid, volkshuisvesting, drinkwatervoorziening, verkeersmiddelen, grondbedrijf en erfpacht, loonen en arbeidsduur, schoolvoeding en
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schoolkleeding, rechtspositie van ambtenaren en werklieden, die nu voort.
durend de meest ernstige aandacht vragen, had men zich niet druk te maken.
ZOO was het in de dorpen; zoo was het zeifs ook in de groote steden.
Arbeidsbeurzen, gemeentelijke geneeskundige diensten, schoolartsendiensten,
keuringsdiensten voor eet- en drinkwaren, slachthuizen, instellingen voor
beroepskeuze, landarbeiderswet, vakorganisaties en georganiseerd overleg,
het terrorisme in de openbare scholen van de klasseonderwijzers tegenover
de hoofden, openbare danshuizen, rumoermakende en godsdienstoefeningenstorende optochten op Zondag —. al deze nuttige of schadelijke dingen, die
nu, met name in een groote stad, doch allengs ook 'al in de kleinere gemeenten aan de plaatselijke autoriteiten veel hoofdbrekens kosten, waren
er nog niet. Subsidien voor instellingen van algemeen of gemeentelijk belang
vormden destijds een zeer bescheiden bedrag; hier en daar een ambachtsschool of een teekenschool en een industrieschool voor meisjes. Het Burgerlijk Armbestuur, thans .---, met verflauwing der grenzen tusschen Overheidsen andere armverzorging —, onder socialistische invloeden in sommige steden
„Maatschappelijk Hulpbetoon" geheeten, vorderde nog geen bijzonder groote
uitgaven; eensdeels, omdat particulieren en kerken toen hun roeping veel
meer verstonden dan helaas thans het geval is; en ook, omdat vijftig jaren
geleden chronische werkloosheid zoo goed als onbekend was. Gemeentelijke
ziekenhuizen vond men, en dan nog in zeer bescheiden vorm, in een paar
groote steden. Men leefde toen nog in een tijd, dat men — zooals Dr.
Heyermans het eens heeft uitgedrukt --- de zieken met geen stok naar een
ziekenhuis kon krijgen. Thans is in veel gevallen zelfs geen zachte aandrang
meer noodig; tengevolge hiervan moeten de inrichtingen voor verpleging van
zieken steeds uitgebreid of vermeerderd worden en vraagt de geneeskundige
armenzorg ieder jaar tonnen gouds meer van de gemeentekas.
De geweldige verandering, die gedurende een tijdsbestek van vijftig jaren
is gekomen in de taak van de Gemeente, spiegelt zich op even geweldige
wijze of in haar jaarlijksche begrooting. Het eindcijfer der begrooting
(gewoon) van Amsterdam voor 1878 was bijna 8% millioen; voor 1928
is dit cijfer (eveneens gewoon) ruim 106 millioen. Voor Rotterdam zijn
die cijfers ruim 4 millioen en 85 millioen; voor 's Gravenhage 2 millioen
8 ton en ruim 59 millioen; voor Utrecht 995.000 en l'PA millioen. Als men
nu weet, dat het totaal bedrag der begrootingen van de 188 gemeenten, die
de Provincie Zuid-Holland in 1878 telde, slechts was ongeveer 15 millioen
2 ton, dan is het toch wel duidelijk, hoe reusachtig en haast ongeloofelijk
de uitgaven der gemeenten sindsdien zijn gestegen. Zeker, ook door den
sterken aanwas der gemeente-bevolking; maar toch vooral door den in 1878
ondenkbaren omvang, dien de taak der Gemeente, vooral sinds den aanvang
van deze eeuw, heeft verkregen. Met name de burgemeesters en de secretarissen weten van de vermeerdering der werkzaamheden mede te spreken.
Zeer terecht zijn dan ook hun jaarwedden, door de Gedeputeerde Staten
van de onderscheidene Provincies in ons land, den Raad gehoord, in evenredigheid met hun arbeid en met de voor vele gemeenten enorme vermeerdering der bevolking, vastgesteld op bedragen, die in groote tegenstelling
zijn met die, welke in 1878 golden. In dat jaar waren in de Provincie
Zuid-Holland zes gemeenten — de namen mogen voor het nageslacht
bewaard blijven: Peursum, Schelluinen, Schiebroek, Tienhoven, Vlist en
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Wijngaarden wier burgemeesters een jaarwedde ontvingen van f
Gelukkig functioneerden zij ook als gemeente-secretaris tegen een jaarwedde
van f 160,—; zoodat zij het respectabele bedrag van f 410 als jaarwedde
ontvingen, waarvoor zij dan ook burgemeester en secretaris waren. Die
jaarwedden zijn thans soms vier en meerdere malen hooger. Eenige cijfers
van 1878 en 1928 (maxima) volgen hier voor burgemeesters-jaarwedden.
Rotterdam 8000 en 18000; 's Gravenhage 8000 en 15000; Dordrecht 3000
en 12000; Leiden 3600 en 10.000; Delft 3000 en 9500; Schiedam 3000 en
8500; Gouda 2000 en 8000; Vlaardingen 1400 en 8000; Gorinchem 1500 en
6300; Ridderkerk 1000 en 5800; Zwijndrecht 800 en 6300; Zoetermeer 550
en 2450; Dirksland 700 en 3300; enz. De jaarwedden van gemeentesecretarissen en -ontvangers stegen in ongeveer dezelfde mate. Ook de
jaarwedden van de wethouders, met name in de steden, zijn thans aanmerkelijk hooger dan vijftig jaren geleden. Voor hen is, in onderscheidene
gemeenten, ook het wethouders-pensioen ingevoerd. Al die veranderingen
vonden voor het meerendeel plaats in deze eeuw, dus na 1900. Ook het
verleenen van presentie-geld voor de raadsleden. De invoering daarvan
werd aanvankelijk gemotiveerd door de omstandigheid, dat ook werklieden hier en daar als raadslid werden gekomen. Presentiegeld werd dus
beschouwd als vergoeding van loonderving voor den tijd, dien men in de
raadsvergadering doorbracht. Thans denkt niemand meer aan dit motief en
strijkt ieder raadslid zijn presentiegeld op in de overtuiging, dat niet slechts
de vermeerdering van het aantal raadsvergaderingen, doch bovenal het
onderzoek en de bestudeering van de te behandelen onderwerpen, die maar
steeds in aantal groeien, het bestaan van het instituut van het presentiegeld
rechtvaardigen. Intusschen gaat dit presentiegeld voor een stad als Amsterdam, waar meer dan vijftig zittingen besteed worden alleen aan de behandeling der gemeentebegrooting, en ook voor de steden als Rotterdam, Utrecht,
's Gravenhage, Dordrecht enz. allengs gelijken op een kleine jaarwedde;
waarbij dan nog komen gratis telefoongebruik en gratis tramvervoer.
Het beeld, dat we hier gaven van de Gemeente en haar bestuur gedurende
de periode 1878 ,-1928, maakt geen aanspraak op volledigheid; het doet
evenwel met groote duidelijkheid zien de geweldige, de reusachtige veranderingen, die in het bestuur der Gemeente zijn gekomen. Alle vijftigjarige
perioden in de geschiedenis van het gemeentewezen, voorafgaande aan
1878, vallen daarbij in het niet. De sterke aanwas der bevolking, de ongelooflijk snelle ontwikkeling van de electriciteit, de openbare middelen van
vervoer, het opkomen en de groei van gemeentelijke bedrijven, het krachtig
streven om de belangen van gezondheid en hygiene, in stad en dorp, te
bevorderen, de sodale wetten en maatregelen dat alles heeft er toe
meegewerkt, dat een stadsbestuur, ten deele ook een dorpsbestuur, van
1878 schier geen overeenkomst meer heeft met dat, waaronder men thans
leeft.
Ten opzichte van het bestuur der Provincie zijn zulke overweldigende
veranderingen zeker niet te constateeren. Dit ligt aan de meer begrensde
taak, welke de Provincie heeft te verrichten, waardoor ook het provinciaa1
budget een meer bescheiden karakter heeft. Toch is er ook hier verschil
tusschen 1878 en 1928. Vijftig jaren geleden baarden het toezicht op polders
en waterschappen, het onderhoud of vernieuwen van wegen en vaarten
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(grootendeels door provinciale bijdragen), het krankzinnigenwezen, het
vakonderwijs, op verve na niet zoovele zorgen als thans; terwijl aan het
exploiteeren van provinciale bedrijven, waartoe enkele Provincien te kwader
ure later zijn overgegaan, toen niet werd gedacht. In 1884 werd de Vereeniging tot christelijke verzorging van krankzinnigen opgericht, welke
Vereeniging de gestichten Veldwijk, Bloemendaal, Dennenoord en Wolfheze
in het leven riep; ook van roomsch-katholieke zijde werd in de tachtiger
jaren begonnen met het bouwen van krankzinnigengestichten. Van deze
confessioneele inrichtingen was dus in 1878 nog niets bekend. Trouwens,
in dat jaar waren er nog betrekkelijk weinig armlastige personen, voor wier
gestichtsverpleging de gemeentebesturen, met een bijdrage van Rijk en
Provincie, geldelijk verantwoordelijk waren. In Zuid-Holland slechts 600
a 700; terwijl dit getal thans over de 4000 gaat. Deze Provincie had op
de begrooting van dat jaar een post: „subsidie aan gemeenten tot verpleging
van behoeftige krankzinnigen f 17.000". Voor 1928 was dit bedrag geraamd
op bijna 14 ton. Wel een zeer aanmerkelijke stijging van de provinciale
uitgaven voor het subsidieeren aan de gemeenten; waarbij evenwel in
aanmerking moet worden genomen, dat alle Provincien, dus ook ZuidHolland, thans een heel wat hooger subsidie voor dat doel aan de gemeenten
geven dan vroeger. Toen f 40 a f 50 per patient; thans, wat Zuid-Holland
betreft, het derde deel van het verpleeggeld, dat thans f 800 a f 850
bedraagt.
De uitgaven aan bijdragen voor het vakonderwijs gingen eveneens met
sprongen omhoog. In 1878 was het bedrag van die subsidien f 7000; in 1921,
het jaar, toen de Nijverheidsonderwijswet werd ingevoerd, was dat bescheiden bedrag gestegen tot bijna ton. Eveneens zijn in alle Provincien
sterk omhoog gegaan de uitgaven voor vernieuwing en onderhoud van
wegen; vooral in deze jaren, ten gevolge van het drukke verkeer met
vracht-auto's en andere nieuwe vervoermiddelen. In alle Provincien is in
verband daarmede een provinciaal Wegenplan, voor Zuid-Holland tot een
bedrag van bijna 40 millioen, vastgesteld, waarvan de kosten, hoewel ten
deele nit het Wegenfonds te vinden, op den duur het provinciaal budget
zullen drukken.
Onder deze omstandigheden is het eindcijfer van de provinciale begroo
tingen, in vergelijking met vijftig jaren geleden, zeer belangrijk gestegen.
De begrooting voor Zuid-Holland had in 1878 tot eindcijfer nog niet ten
voile 4% ton; voor 1928 is dat cijfer gestegen tot bijna 5/ millioen. Voor
Provincien als Noord-Holland, Gelderland en Friesland, die of een provinciaal krankzinnigengesticht of een provinciaal bedrijf hebben, is het eindcijfer nog aanmerkelijk hooger.
Een geheel andere wereld nu, vergeleken met het jaar waarin de antirevolutionaire partij georganiseerd werd en met een eigen Program van
Beginselen voor het eerst optrad. De vroede vaderen kwamen een enkelen
keer in raadsvergadering bijeen; de zomer- en winterzittingen van de
Provinciale Staten liepen in twee dagen af. Aan de behandeling van de
gemeentebegrooting in een stad als 's Gravenhage • begon men, niet eens
maar herhaalde malen, in den namiddag half twee en ye:6r vijf uren was
de begrooting vastgesteld en waren de heeren weder op straat. Over de
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provinciale begrooting werd menigwerf geen woord gesproken. Groote
vraagstukken schenen er toen niet te bestaan; de taak van de besturen van
Provincie en Gemeente was in elk geval zeer bescheiden, als men let op
wat thans onder hun verantwoordelijkheid en werkzaamheid valt. En in
die geheel andere wereld waren de anti-revolutionairen vrijwel vreemdelingen. De oudsten en ouderen onder onze lezers zullen het zich nog wel
herinneren, dat in de zeventiger jaren, zelfs tot ver in de negentiger jaren
van de vorige eeuw, al wat anti-revolutionair was, onder de smadelijke
aanduiding van „fijnen" tot het minderwaardige volksdeel werd gerekend,
het niet-denkend deel der natie. Bilderdijk en Da Costa konden in hun tijd
geen hoogleeraar worden; Groen van Prinsterer hield men buiten den Raad
van State. Men dacht er in de zeventiger jaren niet aan den grooten
theoloog Kuyper aan een der Rijks-universiteiten te verbinden. Van de
188 gemeenten in Zuid-Holland was er in 1878 niet een, die een antirevolutionairen burgemeester had. Wij hadden tot 1890 hoogstens de vrijheid
om onze christelijke scholen geheel uit eigen middelen te bouwen en te
onderhouden; terwijl er in de examen-commissies natuurlijk geen plaats
was voor een deskundig onderwijzer van een school met den Bijbel: de
vlieg, die immers de kostelijke apothekerszalf van het liberalistisch schoolsysteem bedierf. Het was de gouden tijd voor de liberalisten, die boven den
Moerdijk de lakens uitsluitend aan partijgenooten uitdeelden, een enkelen
keer met uitzondering voor een roomsch-katholiek, die als zoodanig altijd
jets meer in de gunst stond dan een Groeniaan of een Kuyperiaan. Tengevolge ook van het census-kiesrecht was onze partij van „de kleine luyden",
nu vijftig jaar geleden, op bescheiden wijze vertegenwoordigd in de Staten
van de onderscheidene Provincien en in de Gemeenteraden. In de Eerste
Kamer zaten alleen liberalen met roomsch-katholieken voor Nd. Brabant
en Limburg, in de colleges van Gedeputeerde Staten der Provincien boven
den Moerdijk hadden uitsluitend liberalen zitting. Tot 1886 --- toen respectievelijk Elout van Soeterwoude als lid van de Eerste Kamer en Mr.•
A. W. van Beeck Calkoen als lid van de Gedeputeerde Staten werden
aangewezen door het inmiddels rechts geworden Utrecht --- hebben noch
de Eerste Kamer noch de colleges van Gedeputeerde Staten ooit een antirevolutionair in hun midden gehad. Misschien waren er in de eene of
andere Provincie een paar dorpen met een anti-revolutionairen wethouder;
doch in de groote en kleine steden was daar geen sprake van; terwijl antirevolutionaire ambtenaren of beambten ter Provinciale Griffie en ten
Gemeentehuize tot de zeldzaamheden behoorden. Zoo was de toestand
voor en ook nog eenige jaren na, 1878. De „kleine luyden" werden niet
geteld; de liberalen waren heer en meester. Intusschen kwam allengs een
beweging op in allerlei kringen van werklieden, die, afkeerig geworden
van het laisser-faire van het liberalisme, gingen aandringen op uitbreiding
van het kiesrecht, op vertegenwoordiging in het Parlement, op een Arbeidswet, op het vastleggen van voorschriften betreffende minimum-loon en
maximum-arbeid in de bestekken van Overheidswerken. Het zich noemende
neutraal Algemeen Nederlandsch Werkliedenverbond, onder leiding van
Heldt, werd in die dagen opgericht; doch het driemanschap Kater —Poesiat
—, Witmond, bevreesd dat onder de vlag van de neutraliteit het vaderlijk
erfdeel, het geestelijk geed ons van de vaderen overgeleverd, in het gedrang
,
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mocht komen, stichtte Patrimonium met het uitgesproken doel de christe
lijke arbeiders onder eigen banier te verzamelen en voor hun belangen op
te komen bij Overheid en bij patroons. Deze werkliedenbeweging, zoo van
de zijde van Heldt als van Kater, bleef niet zonder invloed op de verhoudingen in de machtige en schijnbaar ondeelbare liberale partij. Kerdijk en
Goeman Borgesius, toen nog in de dagen van hun jeugd, schaarden zich
aan de zijde van Heldt, hieven het vaandel der democratie op en gaven
aldus het sein tot verzet tegen de conservatieve leiding in de partij. Dr.
Kuyper zelf had zich ten aanzien van de werklieden-beweging niet onbetuigd
gelaten; reeds in 1874 was door hem gepleit voor een stel sociale wetten,
terwiji het voor niemand een geheim was, dat de plannen van Kater c.s.
krachtig door hem gesteund werden.
De actie van Dr. Kuyper en zijn getrouwen, nu ook gesteund door
Patrimonium, werd met den dag levendiger en krachtiger. Van toen of ging
er een bezieling en een kracht uit van de Standaard en van zeer vele van
onze kiesvereenigingen, die bewondering wekten, zelfs in liberale kringen
en bij mannen als Prof. Buys. Ondanks het census-kiesrecht, dat slechts een
betrekkelijk klein gedeelte van het antirevolutionaire yolk tot de stembus
toegang gaf, leverde iedere stembusstrijd winst voor de partij op; zeer
zeker ook door de samenwerking met de Roomsch-katholieken. Het aantal
anti-revolutionairen in de gemeenteraden werd bij voortduring talrijker;
ook in de Staten der Provincien wies onze invloed. Zeven jaren daarna,
in 1885, werden de Staten van Utrecht omgezet; in 1887 volgde Zeeland;
in 1889 Gelderland. Zuid-Holland, welke Provincie de beslissing moest
geven voor de samenstelling der Eerste Kamer, werd eerst in 1901 omgezet,
waarop eenige jaren daarna Overijssel volgde.
Het verdient zeer zeker de aandacht, dat de omzetting van de Staten
in de Provincien Utrecht, Zeeland, Gelderland, Zuid-Holland en Overijssel,
van Links naar Rechts, de vermeerdering van onzen invloed in de gemeenteraden, en het optreden van anti-revolutionaire burgemeesters en wethouders,
plaats hadden in de jaren, die een overgangstijd vormen ten aanzien van
een geheel anderen koers betreffende het bestuur van de Provincie en de
Gemeente. Eerst na 1878 treden allengs de groote vraagstukken van gemeentelijke exploitatie van bedrijven, van sociale maatregelen, van yakonderwijs, van krankzinnigenverpleging en van al wat hiervoren reeds is
genoemd, naar voren; in een tijd dus, dat onze mannen voor het eerst
geroepen werden in de Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten, in de
gemeenteraden en in de colleges van Burgemeester en Wethouders zitting
te nemen of leiding te geven. Met name geldt dit voor de jaren na 1887
en vooral voor die na 1896, toen de invloed van de anti-revolutionaire partij,
door de uitbreiding van het kiesrecht in beide j'aren, en dus Naar verantwoordelijkheid ten aanzien van de regeling en afdoening der naar voren
tredende vraagstukken grooter werd.
Het liberalisme, hoewel de splijtziekte in eigen kring al meer verwoestingen aanrichtte, kon, dertig a veertig jaren geleden, zich niet indenken,
dat het Rijk, dat ook de Provincie en de Gemeente behoorlijk zouden
worden bestuurd, indien de knappe liberalen niet de leiding bleven geven.
Aileen zij hadden ervaring, hadden kennis van de zaken, konden dus
regeeren op de Departementen, op de Provinciale Griffie en op het Ge-
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meentehuis. Indien de anti-revolutionairen met de roomsch-katholieken, in
meerderheid gekomen, die taak moesten overnemen wat zou daarvan
terecht komen, vooral nu zoo groote en ingrijpende problemen op sociaal, op
economisch, op financieel gebied dringend om oplossing en regeling riepen.
Daar kon immers niets van terecht komen — zoo klaagde de groote, zoo
jammerde de kleine liberale pers.
En toch
wat onmogelijk scheen, is mogelijk gebleken. De liberale
partij, gesplitst bovendien in Vrijheidsbond en Vrijz. dem. Bond, is, ten
gevolge van de opkomst en den sterken groei van de S.D.A.P., een schaduw
van hetgeen zij vroeger was, volstrekt niet meer in staat de meerderheid
te verkrijgen; en de liberale pers, die eertijds de richting aangaf voor het
regeerbeleid, is thans gedegradeerd tot een verzameling van min of meer
degelijke en verdienstelijke, ten deele zelfs onmisbare nieutvsbladen, waarin
nu en dan persoonlijke beschouwingen en meeningen van den hoofdredacteur of van een medewerker voorkomen. In de veertig jaren, die nu
verloopen zijn sinds het optreden van het eerste christelijk Ministerie, dat
van Mackay, zijn niet minder dan vier Kabinetten van Rechts aan het bewind
geweest, waarvan — met alle waardeering voor hetgeen door liberale
Ministers als Pierson (belastingen) , Lely (Ongevallenwet) , Borgesius
(Woningwet), Cort van der Linden (Grondwetsherziening) en Treub
(crisis-maatregelen) is verricht gezegd mag worden, dat zij de eigenlijke
groote vraagstukken, die naar voren waren getreden, aangedurfd en tot een
in vele opzichten bevredigende oplossing gebracht hebben: het MinisterieMackay (1888-1901): de basis voor de pacificatie in het onderwijs-vraagstuk en de eerste Arbeidswet; het Ministerie-Kuyper (1901-4905): de
emancipatie, de gelijkstelling van het Christelijk volksdeel met de andere
volksdeelen, het hoog houden van het overheids-gezag tegenover de spoorwegstaking van 1903, de gelijkstelling in beginsel van het bijzonder met het
openbaar hooger onderwijs; het Ministerie-Heemskerk (1908-1913): de
emancipatie van den christenwerkman en de sociale wetten van Talma; het
Ministerie-Ruys de Beerenbrouck (1918.-1925): de schoolwet-de Visser,
de volkshuisvesting van Aalberse en het herstel van 's lands financien door
Colijn.
Ook de vrees van de liberale pers voor een andere samenstelling van
de Provinciale en Gedeputeerde Staten is gebleken geheel ongegrond te
zijn. De anti-revolutionairen en andere menschen van Rechts, die in beide
colleges de zetels van bekwame liberalen gingen bezetten, mogen dan aanvankelijk ietwat vreemd zich hebben gevoeld tegenover de geschiedenis en
de eigenaardigheden van keuren, polders, waterschappen en provinciale
wegen; het mag toch gezegd worden, dat zij er zich heel spoedig hebben
ingewerkt; althans klachten, dat onder hun beheer die belangen minder
deugdelijk zouden zijn behartigd, zijn niet bekend. Bovendien hebben zij
getoond de belangen van een behoorlijke verpleging van armlastige krankzinnigen, van het vakonderwijs en andere aangelegenheden, die onder het
exclusief liberaal regime niet of althans in veel geringer mate de aandacht
vroegen, zeer wel te kunnen bevorderen. Hierboven is met enkele cijfers
aangetoond, hoe juist /la de opkomst en den groei van de Anti-revolutionaire
partij, zichtbaar in de voortdurende vermeerdering van het aantal harer
vertegenwoordigers, die belangen al meer zorgen eischten.
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De anti-revolutionairen, in samenwerking met roomsch-katholieken en
later met de christelijk-historischen, hebben van meet of bij de behartiging
daarvan steeds het standpunt van „het particulier initiatief voorop" ingenomen; en de Provincie heeft zich daar wel bij bevonden. Noch ten opzichte
van electriciteits of drinktvatervoorziening, noch ten aanzien van andere
provinciale belangen werd van lien weg afgeweken. Steeds verzette de
Rechtsche meerderheid in Zuid-Hollands Staten zich eendrachtig tegen elk
voorstel, in de laatste jaren met name van socialistische zijde gedaan, om
een anderen koers uit te gaan. Zoo ging het met het vakondertvijs dat in
1878 nog in het allereerste begin van zijn ontwikkeling was. Dringend werd
al spoedig de behoefte, ook in onze dorpen, gevoeld aan meerdere gelegenheld voor den aankomenden ambachtsman om zich te bekwamen in zijn vak.
Aan de Nijverheidsonderwijswet, die nu 70 procent van de kosten door
het Rijk en 30 procent door de Gemeente laat betalen, werd 50, ja zelfs
25 jaar geleden nog door niemand gedacht. Een ambachtsschool, een teekenschool en andere vakscholen konden toen alleen bestaan, indien de Gemeente uit eigen middelen tot de oprichting daarvan overging of indien een
particuliere vereeniging voor dat doel een subsidie van Gemeente en
Provincie ontving. Hierin nu hebben de Staten der onderscheiden Provindes
zich niet onbetuigd gelaten; en stellig hebben zich de Staten met een meerderheid van Rechts daarbij onderscheiden. De Provincie Zuid-Holland o.a.
heeft, vanaf den aanvang, dat de Rechtsche partijen de meerderheid in de
Staten hadden, mild en royaal het vakonderwijs gesteund. Dat blijkt uit
de cijfers. In 1901, toen de christelijke partijen in de meerderheid kwamen,
werd nog slechts een bedrag van f 20.000 verstrekt uit de provinciale kas;
20 jaren daarna was dat bedrag gestegen ver over de 3 ton. Zoo goed als
uitsluitend aan subsidien voor het particulier vakonderwijs; gemeentelijke
vakscholen kwamen, met een zeer enkele uitzondering, voor een provinciale
bijdrage Diet in aanmerking. Het anti-revolutionair beginsel van het particuher initiatief werd voorop gezet; en het resultaat daarvan is, dat ZuidHolland thorns tal van bloeiende particuliere ambachts-, teeken- en andere
vakscholen telt, waar de gemeentelijke bureaucratie niets te zeggen heeft,
en die door particulieren, deskundige menschen, worden bestuurd. Pogingen
van socialistische en liberale zijde herhaaldelijk aangewend, om den weg
van het particulier initiatief te verlaten, stuitten steeds of op het krachtig
verzet van de anti-revolutionairen en hun medestanders. Hetzelfde kan worden
gezegd van de uitvoering der taak, die artikel 11 van de Krankzinnigen-wet
van 1884 aan de Provincie oplegt. Ook bij dat belang werd, tegenover alle
pogingen van liberalen en later van socialisten, het standpunt gehandhaafd,
dat niet de Provincie de gestichtsverpleging op zich moet nemen, maar dat
die verzorging behoort te worden overgelaten aan particuliere vereenigingen.
Het resultaat daarvan is geweest, dat de armlastige krankzinnigen in voortreffelijk ingerichte particuliere gestichten verzorgd worden, en dat het
verpleeggeld, hetwelk de Gemeente krachtens art. 39 der Armenwet heeft
te betalen (met een provinciaal subsidie tot 1/3 van het verpleeggeld) aanmerkelijk, eenige honderden guldens lager is dan in Noord-Holland, waar
provinciale gestichten zijn.
In de jaren, toen de groote provinciale vraagstukken naar voren traden,
hebben de christelijke partijen de leiding van de liberalen, door de splijtziekte
-
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en door het optreden van de S.D.A.P. schier ieder jaar zwakker wordende,
in meer dan een Provincie, ook in de grootste en meest bevolkte Provincie
Zuid-Holland, moeten overnemen, zoo in de Provinciale als in de Gedeputeerde Staten. Niemand zal thans ernstig durven beweren, dat de antirevolutionairen en hun medestanders voor die taak niet geschikt en berekend zijn gebleken. En daar, waar zij in de minderheid bleven, hebben
zij door hun adviezen getoond, dat de behartiging van de provinciale
belangen bij hen minstens in even veilige handen was als bij onze tegenstanders.
En nu de Gemeente. Gelijk reeds is opgemerkt, was er in 1878 en nog
eenige jaren daarna niet een stad met een anti-revolutionairen burgemeester
of wethouder; slechts een zeer enkele ten plattelande: in Utrecht, in Gelderland en Zeeland. De gemeenteraden hadden tot aan den aanvang van deze
eeuw geen bijzonder zware taak. Onze anti-revolutionaire raadsleden, die
na 1878 allengs in aantal vermeerderden, toonden groote belangstelling
voor de principieele onderwerpen, die toen (en ook nu nog ten deele) aan
de orde waren: afschaffing van de kermis, invoering van het ambtsgebed,
de gereglementeerde prostitutie (door Pierson vooral naar voren gebracht ) , het drijven in vele gemeentebesturen om door verlaging van het
schoolgeld op de openbare scholen het oprichten of instandhouden van een
christelijke school onmogelijk te maken, zondagsrust en zondagsheiliging.
Het laatste wordt niet het eerst genoemd, omdat toen zooal niet de
eerbiediging van den Zondag als dag des Heeren maar dan toch de
zondagsrust veel meer gevonden werd dan in dezen tijd met zijn vermeerdering van openbare middelen van verkeer en vervoer, met zijn ontwikkeling
van het bedrijfsleven, met zijn hartstocht naar vermaak en pret, met zijn
cafe's, dansgelegenheden en zondagsconcerten. Dit is een der moeilijkste
vraagstukken, waarvoor onze burgemeesters en raadsleden thans geplaatst
zijn en die toch, naar den eisch van Gods gebod, met ernst en in gehoorzaamheid behooren onderzocht en behandeld te worden. En daarnaast
hebben onze vertegenwoordigers in den gemeenteraad en in het college
van Burgemeester en Wethouders terdege positie in te nemen tegenover
den sterken aandrang van de sociaal-democraten om zooveel wat niet des
Raads is te brengen onder het beheer en de regeling van het Gemeentebestuur: kinderkleeding en kindervoeding, meer bekend onder deze woorden:
schoolkleeding en schoolvoeding, gemeentelijke winkels en hotel-koffiehuizen en zooal meer.
Het kan niet worden ontkend, dat onze anti-revolutionaire raadsleden
thans voor heel wat lastiger en moeilijker principieele vraagstukken staan
dan hun voorgangers van 40 a 50 jaren geleden. De bevolking is veel meer
gemengd in haar samenstelling, de gewoonten zijn anders, de zeden losser
geworden; alles ten gevolge van het losser worden of het wegvallen van
den band aan Kerk en Godsdienst, zichtbaar ook in het gezinsleven, in de
jammerlijke vermeerdering van allerlei gelegenheden tot vermaak en uitspanning, soms ook tot uitspatting. In zulk een „samenleving'', gelijk die in
de groote steden, ook al in de kleinere steden, zelfs in enkele groote dorpen
wordt waargenomen, de ordinantien en de geboden Gods te doen eerbiedigen -- het wordt voor anti-revolutionaire burgemeesters, wethouders
en raadsleden een steeds moeilijker, een ingewikkelder taak, iets wat zij
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met groote waardeering gewag gemaakt worden van de wijze, waarop zij
zich, dikwerf in een zeer vijandig milieu, van die taak hebben gekweten en
de eer van de Anti-revolutionaire partij en haar beginselen hoog hebben
gehouden.
Die waardeering moge ook gelden ten opzichte van het aandeel, hetwelk
zij hebben gehad in de ontwikkeling en in den omvang van het gemeentebeheer, zooals die bepaaldelijk geheel op het laatst der vorige en het begin
van deze eeuw de aandacht onzer vroede vaderen opeischten.
Het schijnt hierbij niet geheel overbodig even te wijzen, op een legende,
die zich allengs heeft gevormd. Deze legende, alsof de vooruitgang ten
aanzien van het gemeentelijk beheer, de zorg voor de gezondheid, voor de
hygiene, voor het in leven roepen van zooveel, dat het wonen in een
gemeente veraangenaamt en waarvoor ieder, dus ook de anti-revolutionair,
dankbaar heeft te zijn, alsof dat alles zoude zijn te danken zoo niet uitsluitend dan toch in hoofdzaak aan de stuwkracht van de sociaal-democraten.
Zij mogen in de Tweede Kamer zich geweerd hebben voor de invoering
van algemeen kiesrecht met passief en actief vrouwenkiesrecht, voor den
acht urigen werkdag; zij mogen ook afbrekend werk hebben gedaan ten
opzichte van 's lands weerbaarheid; maar wat het gemeentebeheer aangaat,
zooals het nu zich voordoet, mag toch worden gezegd, dat Coen de sociaaldemocraten in of na 1905 in de gemeenteraden voor het eerst verschenen,
eerst van de groote steden, daarna van de kleinere steden en ten slotte
ook van de dorpen, het bed voor hen gespreid was, dat de „burgerlijke
partijen" de gewichtigste van de nieuwe problemen, liggende op het gebied
van het gemeentebestuur, reeds tot een definitieve oplossing gebracht hadden;
en dat de anti-revolutionaire raadsleden in dien arbeid ook en in niet
geringe mate hun aandeel hebben gehad. Het eenige wat de sociaaldemocraten, bij hun eerste optreden in de raadsvergaderingen, konden doen
en wat zij dan ook dapper deden was ellenlange redevoeringen houden en
critiseeren; dock dat alles kon Been verandering meer brengen in hetgeen
reeds door de „bourgeoisie" voor hun verschijning geregeld en ook voor
de toekomst in orde gebracht was.
Met een enkel woord moge dit worden toegelicht, opdat men toch goed
wete, dat wat wij zeggen van die legende historisch geheel juist is.
Nog voor 1890 waren de groote steden en ook tal van andere gemeenten
voorzien van een gemeentelijke gasfabriek en van een gemeentelijke waterleiding. Dat is dus geheel buiten de sociaal-democraten om gegaan. In de
eerste jaren van de eeuw, waarin we thans leven, in elk geval voor de
vertegenwoordiging van de S.D.A.P. in eenig gemeentebestuur, zijn arbeidsbeurzen en keuringsdientsen opgericht en zijn er electrische centralen,
slachthuizen en telefooncentrales in gemeentelijke exploitatie gekomen.
Administratief beschouwd en ook wat betreft de positie van de ambtenaren en werklieden, aan elk van die gemeentelijke bedrijven en diensten
verbonden, ging het aanvankelijk nog ietwat primitief en huiselijk. Doch
dat duurde maar zeer kort. Al heel spoedig werd voor ieder bedrijf, straks
cok voor iederen gemeentelijken dienst een commercieele boekhouding ingevoerd, en even spoedig werd althans in Amsterdam, 's Gravenhage,
Arnhem, Utrecht (Rotterdam het laatst) — door een Werkliedenreglement
-
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de positie van den gemeente-werkman afdoende geregeld; o.m. ten aanzien
van uniform loon bij gelijksoortigen arbeid, van aanstelling en ontslag, van
ziekte-verlof met behoud van loon, van vacantie, enz. Ook werd systeem
gebracht in de regeling van loonen van werklieden en salarissen van ambtenaren; terwijl reeds vroeger het eigen pensioen en dat voor weduwen en
weezen in orde was gebracht. Dit alles is geregeld en afdoende geregeld
uitgezonderd dan eenige details, die in den loop der jaren, na verkregen
ervaring, aanvulling of verbeteringen behoefden, voor het zitting nemen
der sociaal-democraten onder de vroede vaderen. Na 1905, nog meer na
1910, zag men hen in de gemeenteraden van de kleinere steden, weldra ook
van de gemeenten ten plattelande verschijnen. Natuurlijk hebben zij daar,
waar nog geen arbeidsbeurs of keuringsdienst, geen electrische fabriek of
waterleiding bestonden, op het oprichten daarvan aangedrongen, evenals
trouwens de vertegenwoordigers van de „burgerlijke partijen" hebben
gedaan; doch wat zij dienaangaande voorstonden of voorstelden, was ten
slotte een copy van het model, door liberalen, anti-revolutionairen, christelijk-historischen of roomsch-katholieken reeds voor lang voor de groote
steden aangegeven en vastgesteld. Geen eigenwerk, maar namaak. Men zou
verder kunnen gaan en er aan herinneren, dat in geen der groote steden
een Ambtenaren-reglement is ingevoerd op initiatief van de sociaal-democraten, evenmin een regeling van den ontsmettingsdienst, van den geneeskundigen dienst met eerste hulp bij ongelukken en met geneeskundige armenzorg; doch dat dit alles, onder heftige bestrijding en afbrekende critiek van
de S.D.A.P., onder leiding van „burgerlijke" wethouders — Amsterdam een
liberale, 's Gravenhage een anti-revolutionaire wethouder — in het leven
zijn geroepen. Waarbij dan nog kan worden gevoegd, dat daarna door
sociaal-democratische raadsleden nimmer gepoogd is het systeem van de
door de burgerlijke partijen ontworpen en vastgestelde regelingen principieel
te wijzigen, laat staan door een ander stelsel te vervangen. Wel werd in
het begin in de gemeenteraden gesputterd, in volksvergaderingen en in de
socialistische pers zelfs heftig geprotesteerd tegen de „schandelijke" winsten,
die uit de gemeentelijke lichtfabrieken, uit de waterleiding en uit de telefoon
werden gehaald. Zelfs Vliegen, een hunner kundigste mannen, schreef nu
twintig jaren geleden in zijn „Sociaal-Democratische Gemeentepolitiek"
(bl. 29) , dat „tegen die woekerwinsten uit de bedrijven stevig stelling moet
worden genomen;" en hij voegde daaraan toe: „het is een herstel van de
vroegere gemeentelijke accijnsen, die in 1865 zijn afgeschaft als uit den tijd
zijnde en die nu langs een omweg weer worden binnen gesmokkeld." Doch
sinds onder het beheer van hun voorman Wibaut de winsten uit de Amsterdamsche bedrijven met groote sprongen omhoog gingen en zelfs tot enkele
millioenen jaarlijks opliepen, hoort men niet veel meer van protesten tegen
„de woekerwinsten uit de bedrijven, die zoo zwaar drukken op de kleinen
en verlichtend werken voor de grooten" (Vliegen) , terwijl ook aan het
gesputter in raadsvergaderingen over deze zaak een eind is gekomen.
Zoo ziet men, dat de voorstelling, alsof het goede en het mooie, dat in
de laatste 30 a 35 jaren in ons provinciaal en gemeentelijk bestuur is verkregen, toe te schrijven zoude zijn aan het initiatief, of zelfs maar aan de
stuwkracht van de S.D.A.P., als legende moet worden beschouwd: aangenaam om te hooren of te lezen voor de partijgenooten, die met de
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geschiedenis niet al te best op de hoogte zijn, maar een verdichtsel, een
fantasie, een fabel. Daarmede is allerminst gezegd, dat met die partij ten
opzichte van de provinciale en gemeentelijke politiek geen rekening behoeft
gehouden te worden. Integendeel, velen van haar vertegenwoordigers in
Staten en Raden, vooral in de gemeenten, waar geen partijgenoot deel
uitmaakt van het college van Burgemeester en Wethouders, onderscheiden
zich door ernstige studie en vlijtig onderzoek omtrent de vraagstukken, die
op het terein van het bestuur van Provincie en Gemeente liggen; doch
meestal in een richting, die niet de onze kan zijn. Een hunner voormannen
heeft eens gezegd, dat „ten spoedigste geheel client te worden gebroken
met dat schijnheilige gezeur van: dit of dat hooren de ouders te doen, in
dit of dat behoort het gezin te voorzien". Deze woorden teekenen geheel
het streven van de socialisten, namelijk om de verantwoordelijkheid betreffende de kinderen, die krachtens de ordinantie Gods rust op de ouders, op
het gezin, over te brengen op de gemeenschap; een streven, dat telkens naar
voren treedt en waartegen de Anti-revolutionaire partij geroepen is prin.
cipieel weerstand te bieden.
Ook hieruit moge blijken, dat onze partij op dit gebied actief behoort te
blijven. In 1878 hebben onze menschen zich niet kunnen indenken, dat binnen
een betrekkelijk kort tijdsbestek van 50 jaren een zoo groote omkeer op
allerlei gebied zou plaats vinden, dat zoo tal van groote vraagstukken aan
de orde zouden komen, die in ons samenleven een omwenteling hebben
gebracht. Wij weten niet, wat ten aanzien van de nu komende jaren in
Gods raad ligt besloten ten opzichte van Provincie en Gemeente. Dit echter
is aan de belijders van den Naam des Heeren niet onbekend, dat wat ook
uitwendig moge veranderen, welke nieuwe eischen in stoffelijken en technischen zin ook de aandacht zullen vragen, de ordinantan, die God heeft
gegeven voor de samenleving in stad en dorp, dezelfde zijn als voor welke
onze vaderen in 1878 hadden op te komen. Bij al de onheilspellende verschijnselen, die zich in het ma&schappelijk leven thans, sterker dan vroeger,
voordoen, is het een lichtzijde, dat de Anti-revolutionaire partij, hoewel een
kleine minderheid onder het Nederlandsch yolk vormende, in Gods kracht
er naar streeft getrouw te blijven en tegelijk invloed op den gang der zaken
uit te oefenen. Er is ook in dit opzicht reden tot dankbaarheid. In steden
en in dorpen maken onze kiesvereenigingen en haar leden al meer ernst met
de behartiging van de provinciale en gemeentelijke belangen, gezien in het
licht van onze beginselen. Anti-revolutionaire gemeente-programs worden
vastgesteld; in enkele provincial bestaat een bond van anti-revolutionaire
raadsleden; zelfs werd in het vorige jaar een bond van antirevolutionaire
burgemeesters, secretarissen en wethouders opgericht. En dit alles strekt
ten bewijze, dat al meer wordt verstaan de roeping, die de geloovigen
hebben te vervullen ten aanzien van de gewichtigste belangen, die ook in
Provincie en Gemeente op het spel staan.
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DE ANTI-REVOLUTIONAIRE PARTIJ
IN DEN LANDE
(GESCHIEDENIS VAN ORGANISATIE EN PERS)
DOOR R. A. DEN OUDEN.
Op den 3den Mei 1871 richtte Mr. Groen van Prinsterer zich in zijn
„Nederlandsche Gedachten" tot de kiezers met deze woorden: „Laat er
ook, in de ondubbelzinnigheid althans van drie candidaturen, een belichaamd
program en een duidelijk protest zijn. Dr. Kuyper tegen de politiek der
meegaandheid; Van Otterloo tegen de ontchristelijking der school; Keuchenius tegen de steeds voortdurende lofspraak over het in 1866 tot stand
gekomen Kabinet, van welks formatie de wederopfleuring der liberate partij
en de bestendiging der schoolwet dagteekent". Men heeft gezegd, dat
Groen, „vreezende dat anders wellicht de Antirevolutionaire Partij op den
duur bij de Conservatieven zou worden ingelijfd, adviseerde al de zittende
leden los te laten, en, al ware het slechts bij wijze van vlagvertoon, overal
te stemmen op Dr. Kuyper, Keuchenius en Van Otterloo."
't Was niet meer dan „vlagvertoon". Het antirevolutionaire yolk hoorde
de stem van zijn „veldheer en leader" en gehoorzaamde aan zijn wachtwoord. Maar niet een der drie candidaten verkreeg een genoegzaam aantal
stemmen om een zetel in de Tweede Kamer te kunnen innemen.
„Een veldheer zonder leger", spotlachte de tegenstander. Maar hij onderschatte niettemin de sterkte der ongeorganiseerde troepen, die bij 't gemis
van het onontbeerlijk wapen ,--, het stembiljet — nog niet aan den slag
konden deelnemen. Hunner waren echter andere wapenen. De wapenen,
die ook de kracht van hun veldheer uitmaakten, het geloof en het gebed.
Het geloof, dat de wereld overwint, en het gebed, dat veel vermag.
Wanneer Groen thans zijn oogen kon opslaan over het leger van honderdduizenden, dat zijn banier volgt met de wapenspreuk „Tegen de Revolutie
het Evangelie", hij zou het woord van den Patriarch Jacob kunnen overnemen: „Met mijn staf ben ik over dezen Jordaan gegaan en nu ben ik tot
twee heiren geworden!"
Tot twee heiren! Want, al is er voor de Antirevolutionaire Partij nog
immer reden tot klacht over de scheiding van 1894, het felt, dat thans
naast haar staat een Christelijk-Historische Unie, die haar in stemmental en
in het aantal harer vertegenwoordigers in Staten en Raden zeer nabij streeft,
geeft toch anderzijds reden tot verheuging, omdat ook zij vrucht is van den
pioniersarbeid van Groen van Prinsterer.
Die arbeid scheen wel een ploegen op rotsen, een leven lang. Hoe droef
klonk Groen's klacht in Maart 1873: „Telkens evenwel wordt ook dit mij duidelijker: de reeks mijner teleurstellingen is veroorzaakt niet door Thorbecke.
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maar door het perpetueel misverstand van eigen geestverwanten omtrent
de reeds van 1829-4 832 gebleken hoofdgedachte mijner antirevolutionaire,
Christelijk-historische, misschien zou ik er kunnen bijvoegen, Nederlandschcalvinistische politiek". Welk een teleurstelling in zijn zielekreet bij het
staken der uitgave van „De Nederlander" in 1855: „De pen is mij in het
luchtledige uit de hand gevallen!"
Het heeft Gode niet behaagd dezen zaaier, die, al gaande en weenende,
het zaad droeg, dat hij zaaien zou, met gejuich te doen wederkomen, dragende
zijne schoven. En toch — reeds ontwaarde het brekend oog, toen het moede
hoofd van den eenzamen worstelaar zich op de doodspeluw vlijde, een
groenend waas over den dorren akker van het liberalistische veld der
politiek.
Op Donderdag, den 3den April van het jaar 1879, werd in de zoogenaamde „Schilderijzaal" van het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen
te Utrecht voor de eerste maal een vergadering gehouden van het „Voorloopig Centraal Comite van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen" met
afgevaardigden dier kiesvereenigingen en Redacteuren van Antirevolutionaire
bladen.
Onze eerste Deputatenvergadering.
Voorzitter dezer vergadering was Dr. Kuyper, die in zijn openingswoord
rekenschap gaf van het doel, waartoe het Voorloopig Centraal Comite de
Kiesvereenigingen thans hier samenriep: het oprichten van een Bond.
„De dood van den leader der Antirevolutionaire Partij, Mr. Groen van
Prinsterer", zoo zeide de Voorzitter, „bracht de partij op een keerpunt. Ze
werd gedwongen uit den toestand van wording over te gaan en zich te
vormen. De persoon van Groen vertegenwoordigde de partij, ook zonder
woord, ook waar hij, tijdelijk van schier alle geestverwanten verlaten, alleen
stond."
„Organisatie der partij was echter niet oorbaar, zoolang de heer Groen
leefde, en zou zonder hem niet kunnen geschieden tijdens zijn leven. Zijn
dood maakte die noodzakelijk. Slechts eens kan iemand iets stichten, en
moreele invloed gaat niet over op een ander. Een opvolger van Groen is
dus niet denkbaar."
Met deze woorden maakte Dr. Kuyper zich aanstonds los van alle vermeende pretentie, alsof hij zichzelf op de plaats wilde stellen, die Groen
als stichter van de Antirevolutionaire Partij, als door Goddelijke leiding,
had ingenomen. Op de plaats, welke Dr. Kuyper thans bezette, was hij
slechts gekomen door de aanwijzing van Groen en door onderling overleg.
Door de aanwijzing van Groen, want aldus luidde diens oordeel, een
advies tevens, toen Kuyper in Januari 1874 door de Antirevolutionairen in
het district Gouda als hun candidaat werd geproclameerd: „Wat gij bezit,
waardeer het. -- Of Dr. Kuyper, gekomen zijnde, na rijp beraad, weigeren
mag, zal voor hem de gewetensvraag zijn; maar, door ijverig huldebetoon
van dankbare geestverwanten, moet de geniale leader tot eigen beslissing
in de gelegenheid worden gesteld". Na den ongedacht gunstigen uitslag der
herstemming schreef Groen: „De uitkomst der verkiezing is een treffend
bewijs eener niet in getalsterkte alleen maar door ijver en beleid toenemende
kracht. Dubbel merkwaardig, omdat bij het Christelijk Hervormde yolk
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de verhouding wellicht nog gunstiger staat. Wat Dr.
Kuyper doen zal, is mij althans onbekend. Hij alleen is ter eindbeslissing
bevoegd, en ik althans zal berusten in het, door den genialen en desniettemin
niet op eigen wijsheid afgaanden leader te nemen besluit." En toen de
gekozen volksvertegenwoordiger tot aanvaarding van het mandaat besloten
had, schreef Groen nogmaals: „Niets heb ik te voegen bij hetgeen ik over
den genialen leader, dien wij met blijdschap, als Volksvertegenwoothiger
begroeten, sedert 1869 keer op keer gezegd heb
„Of ik mij verbeeld, dat Dr. Kuyper in de Tweede Kamer, bij erflating
onverwijld als leader zal worden erkend?
„Bij erflating? In de Tweede Kamer? Aan niemand kon ik overdragen
wat mij bijkans nook. althans niet sedert 1856 ten deel viel.
„Leader van het yolk, dat mij liefheeft en in welks gebed mijn kracht
ligt, was en is Dr. Kuyper, met en na mij, niet bij aanstelling of erflating,
maar jure suo. Ondubbelzinnig aangewezen door Groen. Maar ook door onderling overleg. „Toen in 1873, na een conferentie met geestverwante Kamerleden, men
aan Dr. Kuyper gelden wilde toevertrouwen ten bate der verkiezingen,
weigerde hij die." Zonder oprichting van een bond van kiesvereenigingen
kon slechts in vereeniging met enkele andere heeren tot een Centraal Comite,
het mandaat worden aanvaard. Dit nu geschiedde op den 10den Mei 1873.
toen in een vergadering van afgevaardigden van Kiesvereenigingen en van
het Anti-Schoolwetverbond (opgericht 27 Juni 1872) een „Voorloopig
Centraal Comite" belast werd met de leiding der verkiezingen. Tot voorzitter
van dit Comite werd gekozen Dr. A. Kuyper; het secretariaat werd opgedragen aan den heer J. A. Wormser, terwijl de heer E. W. Heyblom met
het penningmeesterschap werd belast.
achter de kiezers,

Met noesten vlijt en frisschen moed vatte dit nieuwe college van gemachtigde leiders de stembusactie aan. Bij de algemeene verkiezingen van
hetzelfde jaar verspreidde het een 120 duizend-tal circulaires door het land
met de voldoening, dat op de antirevolutionaire candidaten meer dan 12000
stemmen werden uitgebracht. En dat de daarop gevolgde verkiezing van
zijn voorzitter op den 20sten Februari 1874 tot afgevaardigde van Gouda
tot blijdschap en dankbaarheid stemde, het bleek reeds uit het zooeven
aangehaalde woord van Groen.
Gouda was evenwel blijkbaar niet tevreden met den persoon van Dr.
Kuyper alleen. Het vroeg naar een Program van Beginselen. Dr. Kuyper
voldeed aan dien wensch door de samenstelling van een ontwerp, dat hij na
zijn landurig buitenlandsch verblijf wegens ziekte, in 1877 onderwierp aan
het oordeel van het Centraal Comite en enkele andere vooraanstaande
mannen der Antirevolutionaire of Christelijk-Historische richting. Behoudens enkele opmerkingen betreffende de woordkeuze, ontving dit concept
de voile instemming der heeren Prof. B. J. Gratama, Mr. B. J. Lintel()
Baron de Geer van Jutphaas en Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohman. Evenzoo konden de heeren Ds. J. H. Donner, Jhr. Mr. Elout van Soeterwoude,
Mr. Teding van Berkhout en de redactie van „De Bazuin" zich met het
voorgestelde vereenigen. En wel merkwaardig als historisch feit in het licht
der latere verhoudingen is, dat de bekende Utrechtsche predikant Dr. A.
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W. Bronsveld na de toezending van het ontwerp aan Dr. Kuyper schreef:
„In politieke zaken zijn wij het altijd meer eens geweest dan in kerkelijke...
„Ik ben het met de strekking van Uw stuk eens; en toch wou ik er liever
mijn naam niet onder zetten. Och, ik bid U, laat mij buiten de arena politica.
Gij weet niet, hoe mij de politiek zou opwinden, als ik er mij aan gat
en hoe zij mij zou aftrekken van mijn werk, dat ik voor iets anders heb
te doen. Ik ben niet gewoon, als ik aan iets deelneem, een „stille in den
lande" te zijn, maar daarom moet ik den weg niet op, waarop Gij mij nu
brengen wilt. 't Is veel beter, dat ik predikant Wig; als het er op aankomt,
treed ik uit mijn tent te voorschijn en sta u, des vereischt, bij. Dat geeft
dan tevens aan mijn adhaesie meer waarde dan wanner wij steeds tegelijk
verschijnen. Ook ben ik gewoon geraakt aan een groote mate van vrijheid.
„Deze overwegingen hebben mij bewogen U 't stuk, zonder mijn naam
eronder, terug te zenden.
„Uw streven om eenheid in onze gelederen te brengen, zal er niet onder
lijden."
Nadat ook het Voorloopig Centraal Comite het ontworpen program had
aanvaard, werd het door dit college toegezonden aan de in den lande
bestaande antirevolutionaire kiesvereenigingen met de uitnoodiging om, zoo
zij in de daarin neergelegde beginselen de uitdrukking vonden van haar
staatkundige belijdenis, op den grondslag van dit program zich te vereenigen
tot een georganiseerden Bond van Antirevolutionaire Kiesvereenigingen.
Gedagteekend den 1 sten Januari 1878 werd het program in „De Standaard" van den 3den Januari d.a.v. afgedrukt.
In den loop van het jaar 1878 en in de eerste maanden van 1879 werd
instemming met het program ontvangen van de volgende kiesvereenigingen:
„Refit voor Allen" te Groningen; „Nederland en Oranje" te Leiden;
„Steunend op den Bijbel, verdedigen wij de vrijheid" te IPA; „Nederland
en Oranje" te Bolsward; de „Geldersche kiesvereeniging Nederland en
Oranje" te Arnhem; de kiesvereeniging te Zeist; „Nederland en Oranje" te
Leeuwarden; te Franeker; te Utrecht; te Amsterdam; „Vrijheid en Recht"
te Alphen aid Rijn; „Nederland en Oranje" te Deventer; te Zutphen; te
Dokkum; te Haarlemmermeer; te Almelo; .,Waarheid en Recht" te Appingedam; „De Vrije Vries" te Sneek; „Nederland en Oranje" te Middelburg;
het hoofdcomite van den kiezersbond „Nederland en Oranje" te Zwolle.
De voorbereiding, onder de leiding Gods, voor de stichting der organisatie
was daarmede getroffen. Het jaar 1878 mag beschouwd worden als het
eigenlijke stichtingsjaar der georganiseerde Antirevolutionaire Partij.
Onder de leiding Gods. Want de groote politieke gebeurtenis van dat jaar
deed in politieken zin het antirevolutionaire yolk doorbreken tot de geboorte.
,

„De Antirevolutionaire of Christelijk-Historische richting vertegenwoordigt, voor zooveel ons land aangaat, den grondtoon van ons volkskarakter,
gelijk dit, door Oranje geleid, onder den invloed der Hervorming zijn
stempel ontving
De jaren van de bange worsteling van het Nederlandsche yolk tegen
vorstelijke willekeur en kerkelijke inquisitie waren, zoo men wil, het tijdperk der conceptie van de Antirevolutionaire richting in den moederschoot
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der Nederlandsche natie. Het uur van haar politieke geboorte als partij
sloeg eerst, toen in 1878 in het volkspetitionnement het Christenvolk van
Nederland den kreet slaakte om verlossing uit een ander „schrildelijk pleit
van dwang en vrijheid".
„Daar kwam", aldus sprak de voorzitter op de deputaten-vergadering
van 3 April 1879, „in 1878 het wetsontwerp-Kappeyne, gevolgd door het
Volkspetitionnement, dat wel al het andere op den achtergrond schoof,
maar beslissend keerpunt voor de partij werd. Groen had slechts een
sympathetische groep om zich heen, geen pers. Thans kon organisatie niet
larger werden verschoven. De volksbeweging van 1878 toonde ook overtuigend, hoe vriend en vijand steeds onze richting ver onderschat had".
Het begin was klein; deze eerste deputatenvergadering telde naast de
leden van het Comite slechts een 28-tat afgevaardigden. Maar wie veracht
den dag der kleine dingen? Gestadig groeide de staf van het antirevolutionaire Leger op zijn toogdagen en wie de schare gezien heeft, welke zich
verzamelde op de laatste onzer deputatenvergaderingen, toen zelfs de groote
zaal van Park Tivoli te Utrecht te klein bleek, die staat verwonderd.
Vijftig jaren lang heeft de Antirevolutionaire partij thans daadwerkelijk
aan het staatkundige Leven deelgenomen. En steeds mocht zij steun bieden
of richting geven aan bestuur en wetgeving, aan de bevestiging van gezag
en vrijheid, aan de handhaving van recht en orde.
Zoo is er overvloedige reden tot dankbaar gedenken. En al ging de weg
der partij soms door donkere dalen, het werd haar ook vergund op zonnige
hoogten te staan. Wel moest zij door doornen en distelen heen worstelen.
En evenals bij Groen was het haar en haar leiders dan het meest benauwd,
wanneer de teleurstellingen veroorzaakt werden door „perpetueel misverstand van eigen geestverwanten omtrent de hoofdgedachte van haar antirevolutionaire, Christelijk-historische, Nederlandsch-calvinistische politiek."
Maar door kwaad en goed gerucht ging zij voort.
Klein was het begin der organisatie. Klein was ook de kracht van haar
pers, het zoo machtige middel om de volksconscientie tot ontwaken te
roepen en de volksgedachte te Leiden.
We wezen er reeds op, hoe ook in dit opzicht schier niet anders dan
teleurstelling Groen's deel is geweest. Toen hij in 1855, na vijf jaren van
vruchteloos worstelen, de uitgave van zijn „Nederlander" had moeten staken,
omdat niemand hem hielp, bleef de antirevolutionaire groep in den lande
weer drie jaren lang geheel van een eigenlijk politiek orgaan verstoken, al
hielden Bazuin en Wekstem ook als kerkelijke bladen stand en trachtten zij
ook eenige staatkundige voorlichting in Christelijk-historischen zin te geven.
In 1858 werd, coder Da Costa's bezieling, door Dr. Schwartz het weekblad De Heraut opgericht. Het was voornamelijk dit weekblad, dat dertien
jaar lang, tot 1 Januari 1871, de „kleine luyden" voorlichtte op politiek
gebied. Want wel hervatte Groen de uitgave zijner Nederlandsche Gedachten, zond hij een jaar lang zijn Parlementaire Studien en Schetsen in het
Licht en richtte hij zich nu en dan tot zijn getrouwen met zijn vlugschriftenreeks Aan de Kiezers, maar deze periodieken werden slechts door een klein
petal intellectueelen gelezen, niet door het volk.

DE ANTIREVOLUTIONAIRE PARTIJ IN DEN LANDE

311

Sinds 1865 echter werd al meer de dringende behoefte gevoeld aan de
dagbladpers. Onder dien aandrang kwam er op den 1 sten Januari 1871,
na den dood van Dr. Schwartz, een wijziging in de uitgave van De Heraut.
Dr. Kuyper werd hoofdredacteur van het vernieuwde orgaan „De Heraut
Inmiddels
voor de Vrije Kerk en de Vrije School in het Vrije Nederland".
waren reeds de besprekingen aangevangen om tot een meermalen per week
verschijnend blad te komen. Nog eer het jaar ten einde was, werden maatregelen getroffen tot omzetting van het blad in een dagelijks verschijnend
antirevolutionair orgaan. En op den 1 sten April 1872 zag het eerste nummer
van het nieuwe dagblad De Standaard onder redactie van Dr. Kuyper het
licht. Naar het schijnt heeft de redacteur aanvankelijk er over gedacht om
zijn orgaan den naam van „Geus" of „Geusken" te geven en heeft hij van
dat plan op advies van Groen van Prinsterer afgezien. Althans in een van
diens particuliere brieven aan Kuyper, dd. 7 Januari 1872, lezen we deze
opmerking: „De titel Geus of Geusken zou mij te zeer een leus der antiRoomschgezinde hartstogtelijkheid zijn. Aan dien naam zijn, bij de dankbare
herinnering aan den zegen Gods, ook wanbedrijven gehecht, wier oprakeling
tegen U zou kunnen worden geexploiteerd."
Niet ten onrechte schreef het liberale dagblad Het Nieuws van den Dag
bij het zilveren jubileum van De Standaard, dat „zoo iemand, dan Dr.
Kuyper met het blad, dat nu 25 jaren lang door hem is geredigeerd, bewezen
heeft, dat de pers een macht in de natie is".
Met zijn Standaard heeft Dr. Kuyper in de jaren tusschen 1872 en 1878
de fundamenten gelegd van het gebouw, dat straks als antirevolutionaire
partij in den lande verrijzen zou. 't Was niet zoo als men hem toedichtte,
dat hij door zijn dagblad zijn lezers als marionetten bewerkte.
„Maar dit was het: wat met minder klare bewustheid in zijn yolk leefde,
dat heeft in Dr. Kuyper's Standaard zijn klare en duidelijke uiteenzetting
gevonden. En al wat hij heeft kunnen doen, het was, pogen te vertolken,
wat in hun eigen gemoed, in hun hart, in hun overtuiging omging, en tot
dat vertolken is hij alleen daarom in staat geweest, omdat hun leven zijn
leven was, en een ademtocht der ziel hun saam gemeen".
Zoo voelde een der kleine bladen, De Twee Provincien, het op 1 April
1897 aan, toen het, aan den tijd van 1872 herinnerend, schreef:
„Overal ontwaakten de geesten. Het liberalisme werd krachtiger en bleek
meer en meer vijandig tegenover Gods Woord te staan; het Radicalisme
kwam op en het Socialisme diende zich aan. Nieuwe behoeften, nieuwe
vragen werden voor de belijders des Heeren neergelegd, die om bevrediging,
om een antwoord riepen, en niet altijd was het in den gang van het leven
duidelijk, welke koers gevolgd worden moest.
„Maar toen De Standaard was gekomen, werd aan veler behoefte voldaan.
„0, met hoeveel verlangen werd, vooral op de afgelegen dorpen, de
komst van den postbode verbeid door onze trouwe mannen-broeders, die
vaak alleen stonden in de worsteling om de glorie onzes Gods. En als dan
de postbode kwam en De Standaard werd aangereikt, dan werd het blad
als met ongeduld opengeslagen, of om raad en voorlichting te vinden, of
om te worden bezield en bemoedigd door het kloeke woord, dat de A. R.
leider zijn strijdmakkers toezond. Dan zag men het, hoe in de hoofdstad des
lands, op de bureaux van De Standaard, met wat leefde in den boezem
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des yolks werd rekening gehouden. Zoo werden onze mannen-broeders
getroost en gesterkt, van dag tot dag, en gingen zij bemoedigd den strijd
tegen, die, Godlof, zoo dikwerf ter victorie leiden mocht."
Bij haar stichting in 1878 was de Antirevolutionaire Partij rijk in het
bezit van haar hoofdorgaan. En Loch — hoe Bering van aanzien en omvang
was ook dit blad nog, vergeleken bij de groote organen der vrijzinnige
richting. En hoe klein was het petal der weekbladen, die de politieke voorlichting moesten geven in de breedere rijen der eenvoudigen. In het najaar
van 1879 sloten zich de redacties van een achttal bladen bij het Centraal
Comite aan. Het waren De Nieuwe Zwolsche Courant, De Werkmansvriend
(Utrecht) , het Wageningsche Weekblad, het Weekblad voor Delft en het
Westland, de Protestantsche Noordbrabander, Het Noorden
(Dokkum),
de Liberaal (Deventer) en de Sprokkelaar (Rotterdam). De naam van het
voorlaatst genoemde blad moge eenige bevreemding wekken; het zal voldoende zijn te vermelden, dat de redactie bij haar aansluiting verzekerde, „dat
zij bij de oprichting geen ander doel had dan de antirevolutionaire beginselen,
zooals die in het Program van het Centraal Comite zijn omschreven, onder het
yolk te brengen, en dus volkomen en volgaarne met het programma instemde".
Het bestek van dit gedenkboek en van dit artikel gedoogt niet, dat wij
de historie van een halve eeuw der Antirevolutionaire Partij van stap tot
stap volgen. Slechts de voornaamste momenten kunnen wij in de herinnering terugroepen. Het was een geschiedenis van strijd en zege beurtelings,
van strijd met den tegenstander naar buiten, van moeilijkheden innerlijk,
maar ook van ongedachten zegen vaak.
De moeilijkheden werden aan de leiding niet gespaard. Het kerkelijk
vraagstuk, de doorvoering van het normatief beginsel ook op het terrein
voor het hooger onderwijs, de drang naar uitbreiding van den volksinvloed
door finale kiesrechtuitbreiding, de noodzakelijkheid om de leiding eener
partij, die groeien moest onder den druk, te leggen en te houden in een
vaste hand, waren even zoovele struikelblokken, die van den eersten stap
op den weg der organisatie of voor den voet van het leidend comite en zijn
voorzitter lagen. Maar de „leader jure suo" ging steeds van de gedachte
uit, dat de moeilijkheden in het leven er zijn om ze te overwinnen. En
daarbij hield hij een hoog, heilig ideaal voor oogen:
„Voor mij, een zucht beheerscht mijn leven.
Een hooger drang drijft zin en ziel.
En moog mij d'adem eer begeven,
Eer 'k aan Bien heil'gen drang ontviel.
't Is om Gods heil'ge ordonnantien
In huis en kerk, in school en staat,
Ten spijt van 's werelds remonstrantien,
Weer vast te stellen, 't yolk ten baat,
't Is om die ordeningen des Heeren,
Waar Woord en Schepping van getuigt,
In 't yolk zoo helder te graveeren,
Tot weer dat yolk voor God zich buigt.-
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Trouw aan dat ideaal, heeft Dr. Kuyper in een tijdvak van 40 jaren zijn
partij gebouwd en grootgemaakt. In menig hachelijk oogenblik van het rationale leven is zij de schut geweest voor Nederland en Oranje. Daardoor
vooral, dat zij in zulke momenten de stuwkracht was der coalitie van de
partijen der rechterzijde.
Na de vaststelling van het reglement en het Program van Beginselen der
partij werd in de vergadering van 3 April 1879 een definitief Centraal
Comite gekozen, waaraan krachtens het organisatorisch beginsel der autonomie van de kiesvereenigingen (districten) „geen heerschend maar een
dienend karakter" werd gegeven. Het werd samengesteld uit dertien leden:
in volgorde der verkregen stemmen, de heeren Dr. A. Kuyper, Jhr. Mr. A. F.
de Savornin Lohman, Ds. J. H. Donner, E. W. Heyblom, Mr. A. J. Th.
a Th. van der Hoop van Slochteren, J. A. Wormser, I. Esser, Baron de
Geer van Jutphaas, I. Voorhoeve H. Czn., Ds. W. Diemer, Ds. S. H.
Buijtendijk, Mr. D. P. D. Fabius en Ds. I. P. Nonhebel.
Op voorstel van den heer Esser, gesteund door den heer De Savornin
Lohman, werd Dr. Kuyper bij acclamatie tot voorzitter gekozen, welke
benoeming zonder stemming hij zich slechts liet welgevallen „onder uitdrukkelijke verklaring in de notulen, dat hij eerst na vruchteloos verzet
daartoe kwam."
Met Dr. Kuyper werden de heeren De Geer van Jutphaas en Lohman
aangewezen als ..klein comite" (Commissie van Advies) , belast met de
leiding der verkiezingen.
De naamlijst der leden van het eerste Centraal Comite doet reeds zien,
dat het niet in strikten zin een college van homogene samenstelling was.
Zooals er reeds in Groen's dagen in de Kamerfractie was geweest een
„droite" en een „gauche", zoo waren er ook van meer of schakeeringen
in het Centraal Comite. Het bestond uit mannen van onderscheiden sympathieen op kerkelijk terrein en van uiteenloopende staatkundige gedachten,
al was onder dit alles een dieper beginsel, „Tegen de Revolutie het Evangelie", het gemeenschappelijke fundament.
Reeds op de tweede deputatenvergadering 6 Mei 1881, moest de voorzitter in zijn openingswoord, naast „blijdschap over veel zegen", gewagen
van „droefheid over scheuring en verdeeldheid in eigen boezem". Er was
reeds tweedracht in den nog zoo kleinen kring van Christelijk-historische
geestverwanten ingeslopen. Verschil van inzicht omtrent de taktiek en het
bereikbare inzake Kerk en School had, onder de auspicien van den hoogleeraar der Theologische School te Kampen, Prof. L. Lindeboom, geleid
tot de stichting van een Christelijk-historischen kiezersbond „Marnix". De
Bond beschuldigde de Antirev. Partij van „Liberalen-vrees", van „leunen
op Roomsche rietstaven" en was van oordeel dat art. 20 van het Program
der A. R. partij „door en door revolutionair" was. Zijn voornaamste grief
bestond in de houding, door de A.R. Kamerleden aangenomen tegenover
de artikelen 168 en 194 der Grondwet, de „Zilveren Boeien" der Kerk en
het „subsidie-stelsel" voor de Vrije Christelijke School. „Marnix" zeide
zich achter Keuchenius te scharen, edoch, Keuchenius voegde zich niet bij
hem. In de weinige jaren van zijn bestaan heeft de Bond niet veel anders
aan practische politiek gedaan dan bij de verkiezing van 1886 aan het
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Nederlandsche yolk het parool uitgeven: „Getuigen door onthouden". Als
een kille morgennevel was de Bond opgekomen in de vroege uren van het
leven der A. R. partij, bij het klimmen der zon in haar opgang naar het eerste
Rechtsche ministerie van 1888 is hij schier onmerkbaar vervluchtigd.
De kerkelijke kwestie voerde op de deputatenvergadering van 1881 nog
tot een ander pijnlijk moment. Een der afgevaardigden sprak tegenover het
aanwezige lid van het Centraal Comite, Ds. S. H. Buijtendijk, de pertinente
twijfel uit, of „de heer Buijtendijk wel was een volbloed antirevolutionair,
of deze wel was vOcir schrapping van art. 168 G. W."
De voorzitter meende, dat zoo ten aanzien van bed.oeld punt twijfel
bestond bij den spreker, deze het best zou doen door eenvoudig te vragen,
of de heer Buijtendijk ook art. 20 van het antirevolutionair program aanvaardde. Waarop de aangevallene antwoordde met een kort en krachtig:
„Ja ik, van ganscher harte".
Intusschen nam dit niet weg het feit, dat hiermede een punt van ernstig
verschil van inzicht was aangeroerd. Want al stemden alien in principe in
met de wenschelijkheid van het slaken der „zilveren koorde", toch liepen
de meeningen over de wijze waarop „art. 168 G. W. moest worden geroyeerd" ver uiteen. Een meeningsverschil, dat ook later nog menigmaal,
niet alleen ten aanzien van de kerk maar ook ten opzichte van de staatstaak
tegenover het Hooger Onderwijs tot verdeeldheid in den antirevolutionairen
kring zou leiden.
Reeds in de deputatenvergadering van 15 Mei 1884 moest voorzien worden
in een vacature in het Centraal Comite wegens het bedanken van den beer
Buijtendijk, die van toen of in zijn Wageningsch Weekblad positie koos
tegenover de A. R. partij en haar leider.
In de vierde deputatenvergadering, 2 Juli 1885, trad hetzelfde verschil
punt opnieuw krachtig op den voorgrond. In zijn openingswoord memoreerde
de voorzitter, dat in 1883 de wensch was uitgesproken om in een jaar,
waarin Been verkiezing viel, bijeen te komen ter bespreking van de houding der
antirevolutionaire partij ten opzichte van de art. 194 en 168 der Grondwet.
Groen had zijn instemming betuigd met wat De Standaard in 1872 en
1874 schreef over „Hooger Onderwijs". En later had hij verklaard, dat,
kwam de Hooger Onderwijswet met een moderne theologische faculteit,
het tot stichting van een Vrije Universiteit zou moeten komen. Daardoor
was de voorzitter — Dr. Kuyper ---, tot de overtuiging gekomen, dat het
„voorwaarts" in de politiek niet mocht worden uitgeroepen, tenzij ook dat
deel van Groen's nalatenschap werd uitgevoerd.
Zoo was het gekomen tot de stichting der Vrije Universiteit in 1880.
Deze daad evenwel ontmoette ernstig verzet bij de volgelingen van De la
Saussaye. En nog breeder werd de kloof, toen men bleek ernst te willen
maken met nog een ander deel van Groen's wilsbeschikking: de vrijmaking
van de Hervormde Kerk.
De bemoeiingen in deze dingen hadden ertoe geleid, dat in den laatsten
tijd onder de geestverwanten enkelen zoover waren gegaan om uit te
spreken, dat deze voorzitter aan den bloei der partij in den weg stond.
Daarom meende Dr. Kuyper thans „den hamer ter beschikking te moeten
stellen", terwijl tevens de vergadering zich zou uitspreken ten aanzien van
de genoemde grondwetsartikelen.
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De eerste kwestie werd opgelost met een hernieuwing van Dr. Kuypers
mandaat met 113 tegen een stem. De laatste, alleszins verklaarbaar, werd
uitgebracht op Mr. Keuchenius.
Over art. 168 G.W. werd, na inleiding van het onderwerp door den beer
Lohman aan de hand van een viertal stellingen, breed gediscussieerd. Opniteuw bleek, dat er algeheele overeenstemming bestond ten aanzien van
het beginsel: geen financieele band tusschen Staat en Kerk, maar scheiding
in den geest, zooals ook Groen die bepleitte, met behoud van historische rechten en bonafide overeenkomsten. Toch wist de vergadering niet te komen tot
het aangeven van den weg, waarlangs deze scheiding zou te bereiken zijn.
Slechts sprak zij, door aanneming van een motie van den voorzitter, met
algemeene stemmen den wensch tut, „dat de derde alinea van art. 20 van
Ons Program reeds bij de aanhangige Grondwetsherziening tot uitvoering
kome".
Het tweede belangrijke punt dezer vergadering, de kwestie van art. 194
(onderwijs) kwam uit hoof de van tijdsgebrek niet verder dan de notuleering
van een reeks van 10 door Dr. Kuyper ontworpen stellingen, waarin de
vrijheid van onderwijs over de gansche linie werd geproclameerd.
De moeilijkheden waren met dit al niet weggenomen, maar de dagelijksche
kamp tegen het nog machtige Liberalisme bond de gelederen samen. En in
dien tijd groeide de partij, werd haar blik op de practische mogelijkheden
der politiek geleidelijk verruimd, terwijl de weg, waarlangs zij haar doel
van stap tot stap zou kunnen bereiken, zich telkens duidelijker voor haar
afteekende.
We gaan de beide deputatenvergaderingen van 13 Mei 1886 en 18
Augustus 1887 stilzwijgend voorbij zij werden slechts saamgeroepen om
even alarm te blazen en appel te houden in verband met den langen strijd der
grondwetsherziening om een blik te slaan in het kamp, waar de troepen
zich opnieuw verzamelden na de beslissing van den constitUtioneelen veldtocht.
De buitengewone deputatenvergadering van 20 December 1887.
Met welk een dankbaarheid getuigde de Voorzitter van het feit, „dat de
antirevolutionaire partii nu een gewichtige periode afsloot, welke begon in
1878, toen het programma tot stand kwam en daarna beter organisatie.
Reeds in deze periode werd veel verkregen. Meer besef van onze beginselen
en meer eenheid. Meer beleid. Wij werden van recruten tot soldaten."
Naar aanleiding van Gideons historie uit het boek der Richteren, door
hem voorgelezen, trok Dr. Kuyper deze parallel:
1. Wij vreezen wel eens, als men van ons af gaat. Maar niemand gaat
van ons dan naar Gods bestel. Hij dunde ook Gideons betide, niet om te
doen bezwijken maar om Zijn eere te hebben. 2. Gideon nam maatregelen,
gebruikte krijgslist. 3. Toen de weinigen in Gods kracht voistreden hadden,
riepen zij toch de anderen, die eerst waren weggeloopen om met hen den
buit te deelen. 4. Gideon kende de kracht van een eenparige leus.
Kan er voor ons beter leuze zijn dan deze, zoo vroeg de voorzitter,
„Voor den Heere en het Huis van Oranje?"
Er was nog een bijzondere reden tot blijdschap op deze vergadering. Er
was een wolkje als eens mans hand. De komende samenwerking der partijen
van de rechterzijde begon zich af te teekenen.
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De Voorzitter deelde daaromtrent mede, dat er een schrijven was ingekomen van den Algemeenen Bond van Roomsch-Katholieke Kiesvereenigingen
om een conferentie over samenwerking bij de verkiezingen.
Op grond van deze mededeelingen machtigde de vergadering het Centraal
Comite tot het volgen van de gedragslijn, neergelegd in deze resolutie,
opgesteld door den heer Lohman:
„De deputatenvergadering der Antirevolutionaire partij, gehoord de mededeelingen van het Centraal Comite, dat besprekingen hangende zijn om
politieke samenwerking met andere partijen te overwegen,
spreekt als haar gevoelen uit:
1. dat de Antirevolutionaire partij krachtens haar beginsel en haar
verleden, geroepen is haar karakter als zelfstandige staatspartij te bewaren;
2. dat zij echter, overmits zij. tot de minderheden behoort, in het belang
des Lands ook gerechtigd en verplicht is tot samenwerking met andere
partijen, voor zoover deze zonder ineensmelting, op een weloverwogen
programma, door eerlijke onderhandeling is te verkrijgen;
en noodigt diensvolgens het Centraal Comite uit de te voeren onderhandelingen met andere partijen daarheen te leiden;
dat ook bij eventueele samenwerking door elke partij een programma
worde vastgesteld, waarbij echter die artikelen, waarin men overeenstemt,
zooveel mogelijk eensluidend worden geformuleerd;
dat, althans in enkelvoudige districten, bij eerste stemming onze partij
overal eigen candidaten stelle, van wie het zeker is, dat zij instemmen met
ons Program van Actie;
en dat bij herstemming de candidaat van die partij door ons worde
gesteund, wier programma het meest met het onze overeenkomt."
Een tweede zaak van groot belang was, dat in deze deputatenvergadering
voor het eerst met het oog op de stembus een vrij uitvoerig Program van
Actie werd vastgesteld. De aanleiding tot het invoeren van dit nieuwe
element in de partij-actie werd wel het duidelijkst aangegeven door den
heer Lohman, die zulk een Program noodzakelijk achtte, omdat een partij,
die aan de regeering geroepen kan worden, moet weten, dat zij door de
kiezers wordt gesteund, terwijl zoodanig program tevens bevordert gezette
overweging der verschillende punten van staatsbeleid en beter waarborgt
de eenheid in de Kamer.
De Antirevolutionaire Partij mocht dan in haar deputatenvergadering van
18 Augustus 1887 al gerechtigd geweest zijn, in een resolutie „uitdrukking
te geven aan het gevoel van gekrenktheid over het haar bij deze grondwetsherziening aangedaan onrecht", zij zag Loch haar wensch na dien vervuld,
door de aanneming van „reform-bill" en de additioneele artikelen.
Met de daardoor verkregen uitbreiding van het kiesrecht verkreeg zij den
breederen grondslag in het volksdeel der „kleine luyden", waarop Groen
van Prinsterer reeds zijn hoop had gebouwd. En zoo sloot de Antirevolutionaire Partij in 1888 de eerste periode van haar historie of met de overwinning bij de stembus, die het kabinet-Mackay rondom den troon van
Nederland en Oranje plaatste, ten einde in beginsel de vrijheid van onderwijs
tot werkelijkheid te maken.
De eerste periode afgesloten. De eerste deputatenvergadering van 1878
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telde 28 afgevaardigden; die van 20 December 1887 vereenigde er 141. Het
getal der bij het Centraal Comite aangesloten kiesvereenigingen was reeds
geklommen tot 154, terwiji een aanvang was gemaakt met het oprichten
van Provinciale Comite's en een partijbureau was ingericht.
De eerste verkiezing onder leiding van het Voorloopig Centraal Comite
in 1873 had, als boven gezegd, tot resultaat, dat weer dan 12000 stemmen
op de candidaten der A.R. Partij werden vereenigd. In 1888 zag zij op haar
mannen 79000 stemmen uitgebracht. Gerekend met het feit. dat zij in onderscheiden districten niet met een eigen candidaat kon uitkomen, mag haar
getal kiezers, na deze periode van tienjarigen organisatorischen arbeid, zeker
op een 100.000-tal worden geschat.
Verblijdend was het te zien hoe geringen nadeeligen invloed de „kerkelijke beweging van 1886" in politieken zin had uitgeoefend, al bedroefde
het anderzijds, dat mannen als de reeds genoemde predikanten Buijtendijk
en Bronsveld reeds nu openlijk hun hulptroepen in den tros van het verslagen leper van het liberalisme hadden doen optrekken. In een resolutie
verklaarde de Deputatenvergadering van 15 Februari 1888 „het ten diepste
te betreuren, dat enkele belijders van den Christus, die eertijds met hen den
strijd tegen Ongeloof en Revolutie streden, thans, juist op het oogenblik,
waarop door Gods goede gunste het einde van de verdrukking van ons
Christenvolk nabij en zeker was, gemeend hebben zich van hun broederen
te moeten afscheiden, openlijk of feitelijk de hand aan hun verdrukkers te
reiken en zoo de verantwoordelijkheid op zich te laden van de bestendiging
van het geleden onrecht;
Het tweede tijdperk van de geschiedenis der georganiseerde Anti-revolutionaire Partij valt tusschen de jaren 1888 en 1905. Hoopvol zette het in
met het optreden van het eerste Rechtsche kabinet. Het heeft overvloedige
gelegenheid geboden om te doen besef fen, dat een partij, die geroepen wordt
om als minderheid mede regeeringsverantwoordelijkheid te dragen, niet in
alle opzichten in gunstige positie verkeert. Critiek op wat vaak na moeizamen strijd en onder beklemmende omstandigheden tot stand wordt gebracht, kan dan haar lusten botvieren en heeft bovendien de gelegenheid
haar klacht op te heffen over wat zij, ofschoon het praktisch onuitvoerbaar
bleek, als principieel verzuim wenscht te brandmerken. Verschil van inzicht
over de onderscheiden toepassing van wat in beginsel gemeengoed was,
wordt sours op de spits gedreven door wie voor de uitvoering niet zelf
verantwoordelijk is.
Zoo ging het reeds in de jaren 1888-1891 rondom de A. R. Partij en
binnen haar grenzen.
De principieele erkenning in wettelijken vorm van het recht der Vrije
School bracht bevrediging en dankbaarheid bij het yolk, dat deze school
liefhad, er zijn leven en zijn strijd aan had gegeven en zijn geld en goed
voor geofferd. Maar aanstonds werd ook de afkeurende stem vernomen.
De deputatenvergadering van 3 Mei 1889, saamgeroepen met het oog op
de verkiezingen voor de Provinciale Staten, stond geheel in het teeken der
blijdschap en der dankbaarheid. Allereerst om de gunste Gods over Land
en Volk en Vorstenhuis. Llit ernstige ziekte opgericht had Z. M. Koning
Willem III pas den scepter van het Koninkrijk weer in eigen hand genomen.
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De A. R. Partij sprak daarover haar gevoelens uit in het volgend telegram:
„De Deputatenvergadering enz de eerste groote volksvergadering
na het weder optreden aan de Regeering van Z. M., verklaart zich daarover
met geestdrift te verblijden, God den Heere te danken en of te bidden, dat
Z. M. nog een reeks van jaren regeere over het zoo innig aan Z. M. en
diens Huis verknochte yolk, voor welks rechten en vrijheden nooit door
iemand krachtiger is opgekomen dan door de dynastie van Oranje. Ook is
het haar een voorrecht in het eeuwjaar der Fransche Revolutie :eerbied te
betuigen voor het Koninklijke gezag en oriveranderlijke trouw aan Zr. Ms.
Huis. Zij bidt, dat de Heere Z. M. steune en sterke, onze geeerbiedigde
Koningin zegene, en onze geliefde Prinses van Oranje tot in lengte van
dagen de hope van ons Vaderland blijve".
Een tweede reden tot blijdschap lag in de mededeeling. dat in een jaar
tijds het aantal der aangesloten kiesvereenigingen met bijna honderd was
vermeerderd en nu het getal van 250 bereikte.
Het was nu de tiende Deputatenvergadering. Ze werd, zooals reeds bleek,
gehouden in „het eeuwjaar der Fransche Revolutie". Naar aanleiding van
dit voor de A. R. partij allesbeheerschend historisch felt, opende Dr. Kuyper
den dag met het uitspreken van de eersteling zijner schitterende reeks van
„Deputatenredenen": „Niet de vrijheidsboom, maar het Kruis", welke hij
met deze aangrijpende woorden besloot:
„Terwijl onze Liberalisten, in de binnenkamer Frankrijks revolutiehelden
toejuichend, slechts door vreeze voor verlies van volksgunst weerhouden
worden om ook hier ter eere dier schrikk'lijke revolutie hun vreugdevuren
te ontsteken, vernieuw, o Christelijk Nederland! het verbond van Uw yolk
met den God onzer vaderen, en klimme uit het diepst onzer volksconscientie
met geestdrift ons alter betuiging op: Ons en onze kinderen aangaande, wij
zullen voor geen of god der Fransche revolutie weer knielen, en onzer
vaderen God zal weer onze God zijn!"
De zon stond hoog aan den politieken hemel in vollen glans. En toch
kwamen er reeds aan den horizon donkere wolken op.
De militie-wet van het kabinet-Mackay bracht verdeeldheid van gevoelens
ook in den antirevolutionairen kring. De onmogelijkheid om tot oplossing
te komen van het oude probleem der scheiding van Kerk en Staat bleef
oorzaak van tweedracht. De wijze, waarop het kabinet-Mackay zijn Minister
van Kolonien, Mr. Keuchenius, slachtoffer van den vervolgingswaanzin van
het Liberalisme, had losgelaten, zette kwaad bloed. Niet onwaarschijnlijk
doelde hierop De Nederlander, toen dit Vrij-Antirevolutionair orgaan in
Juni 1895 zijn leedwezen betuigde over het feit, „dat de samenwerking, die
in 1878 tot stand kwam. sinds 1891 verbroken was."
De kiemen van de splijtzwam, die in 1894 tot scheuring leiden zou, waren
reeds toen bezig zich te ontwikkelen. De leider der Antirevolutionaire partij
gevoelde dit wel en het was ongetwijfeld mee daarom, dat hij de Deputatenvergadering van 12 Mei 1891 opende met zijn ernstige, diep aangrijpende
rede „Maranatha", waarin hij zijn partij opriep om „de Banier van het
Kruis te omklemmen, als held in den strijd op te trekken, niet om eigen
eer of macht, om hooge post of geldelijk voordeel, maar om den Christus
en Zijn toekomst en in verband met die toekomst des Heeren, om de redding
van zijn vaderland, opdat, als de Christus wederkomt, Hem ook op dezen
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vaderlandschen bodem, waarin eens het bloed der martelaren wegzonk,
een yolk zal bereid zijn, dat Hem niet tegenstreeft maar ontvangt met een
Hallelujah!"
Met het oog op die toekomst wees de redenaar zijn partij den weg naar
„het heilig pleit voor de vrijhcid der conscientie", naar „een Christelijkdemocratische ontwikkeling van onzen volksstaat", en daartoe naar „verbreeding van den volksinvloed". „En vraagt Gij dan ten slotte", zoo klonk
zijn bezielend woord, „in wat richting wij dien stroom te leiden hebben, dan
steek ik ter afbakening deze vier staven in den grond: De Religie in eere;
de Conscientievrijheid hersteld; ons yolk weer in zijn organisch verband
gezet; en over heel ons Staatsbestuur uitgegoten de geest des Ontfermens".
Nog kon de leider dezer vergadering in zijn slotwoord van veel voorspoed gewagen. Met dankbaarheid gedacht hij, hoezeer onze partij was
toegenomen en dat niettegenstaande den grooten tegenstand. Ook in vergelijking met andere partijen, ook in onderling vertrouwen. Hij noemde dit
„een rijke genade, die wij zouden moeten missen om haar te kunnen waardeeren. Want wij hebben niets gemaakt, het is gegroeid. Het heeft aan den
zegen van Boven niet ontbroken. Ons yolk heeft door de H. Schrift leeren
nadenken over den oorsprong en het verband der dingen, en terwijl elders
veel haat en nijd bestaat, heerscht er bij ons, bij al het verschil, toch eenheid".
Helaas! het onderling vertrouwen en de eenheid raakten spoedig zoek.
Niet bij het antirevolutionaire leger, maar in den generalen staf.
De electorale kwestie van 1894 bracht de scheuring. Aanleiding was de
onverdeelde steun, welke de leiding der partij en haar hoofdorgaan De
Standaard van meet of toezegden aan de „kiesrechtuitbreiding ten finale
toe", al ware het ook dat zij aangeboden werd in het voorstel van den
Minister Tak van Poortvliet op anderen grondslag dan dien van „het
kiesrecht der gezinshoofden", waarvoor de A. R. partij zich in 1888 had
uitgesproken.
In het openingswoord der Deputatenvergadering van 30 Maart 1894 —
ditmaal geen deputatenrede herinnerde Dr. Kuyper er aan, dat hij reeds
in 1869 in De Heraut had uitgesproken, dat de A. R. Partij had „te sturen
in democratische richting en naar een ruime kiesrechtuitbreiding, als bewijs
van billijkheid en recht," en dat Groen daarop onmiddellijk in zijn Nederlandsche Gedachten dit een „voortreffelijk betoog" had genoemd, gelijk hij
ook de latere artikelen over de kieswet bij den voortduur ter lezing en
waardeering aanbeval.
„Niemand zal beweren", aldus concludeerde Dr. Kuyper, „dat Groen
niet begreep wat hij las en had hij er bezwaar in gezien, hij zou niet
geweifeld hebben plichtshalve te protesteeren".
ZOO begreep het ook de deputatenvergadering en met 217 stemmen voor
en 6 tegen vereenigde zij zich met de door het Centraal Comite voorgestelde
resolutie, waarin onder punt 3 werd uitgesproken, dat, „in 's Lands belang,
moet gestreefd worden naar finale kiesrechtuitbreiding, nu reeds, doorgaande
tot de uiterste grens die de Grondwet slechts even gedoogt te stellen".
Toen verlieten de heeren Lohman c.s. het schip en gingen, naar zij het
voorstelden, tijdelijk „in de bootjes." Hoe vaak ook later het verlangen
naar hereeniging van weerszijden werd uitgesproken, het is daar nimmermeer toe gekomen.
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De scheuring werkte ook daartoe mede, dat het reeds in 1888 aanvankelijk
verwonnen Liberalisme zich opnieuw, en thans, na 1894, met meer conservatieve bedoelingen het regeeringsbeleid zag toevertrouwd. Dit droeve
gevolg had niettemin ook zijn goede zijde, want, kon de hereeniging niet
worden bereikt, de drang tot samenwerking bleef. Reeds bij het naderen
van de stembus van 1897 werden daartoe pogingen in het werk gesteld. Ze
mislukten echter en het vrijzinnig regiem werd gehandhaafd.
Dat de A. R. partij innerlijk zeer weinig had geleden onder de gebeurtenissen van 1894 bleek wel overtuigend op de Deputatenvergadering van
29 April 1897, die drukker bezocht was dan ooit te voren. Zij telde 10 leden
van het Centraal Comite, 16 leden van Staten Generaal en Provinciaal,
6 afgevaardigden van Provinciale Comite's, 10 vertegenwoordigers van de
A. R. Pers, 1306 deputaten en 6 geintroduceerden in totaal 1352 personen.
De vergadering stelde een zeer uitvoerig program van actie vast. Welk
een warme belangstelling er leefde in den boezem der partij en met welk een
activiteit zij deelnam aan de zaken van het publieke leven, bleek ook wel
hieruit, dat op het voorgestelde program van actie niet minder dan 400
voorstellen en wenschen uit de kiesvereenigingen waren ingekomen. Het
stond in het teeken van den tijd; de eerste paragraaf sprak zich uit over
„de Sociale Questie. Ook deze paragraaf werd, evenals het geheele ontwerp, schier zonder discussie, aanvaard.
Beperkte de scheiding van 1894 zich dus hoofdzakelijk tot den kring der
voormannen, de scheur werd toch ook doorgetrokken tot in onze antirevolutionaire pers. In 1893 was in de stad Rotterdam opgericht het antirevolutionaire dagblad „De Nederlander". Sterker zelfs dan zulks met
De Standaard het geval was, werd dit blad aan de partijorganisatie gebonden.
Volgens statutaire bepalingen toch had een lid van het bestuur der Rotterdamsche kiesvereeniging zitting in de Commissie van Redactie. Als zoodanig
fungeerde van 1893-1895 Ds. P. Biesterveld. Tijdens de verwikkelingen
in den boezem der A. R. partij, ontstaan door het kieswet-ontwerp-Tak,
stond De Nederlander onverholen aan de zijde van De Standaard en Dr.
Kuyper. Op den 15den Mei 1894 had echter plotseling een algeheele
ommekeer plaats. Het bleek, dat de meerderheid der aandeelen was opgekocht door de vrienden der Vrij-Antirevolutionaire groep, welke den heer
De Savornin Lohman tot hoofdredacteur benoemden. Van stonde aan werd
De Nederlander de antipode van De Standaard en de felle bestrijder van
de A. R. partij en haar bijna unaniem ter wettige vergadering genomen
besluiten.
De Rotterdamsche kiesvereeniging „verbrak nu alien band met De Nederlander" en nam „zonder hoofdelijke stemming met geestdriftige toejuichingen een motie aan, waarin zij de benoeming van den heer Lohman tot hoofdredacteur van het orgaan afkeurde, besloot hiervan kennis te geven aan
Dr. Kuyper, terwijl zij dezen verzekerde, dat de antirevolutionairen te
Rotterdam „voile vertrouwen stellen in zijne leiding onzer partij en met
dankbaarheid erkennen het vele goede, dat God door hem in ons Vaderland
gewrocht heeft." Verdere gevolgen had het conflict van 1894 op persgebied
niet. Echter pas in 1903 kreeg de antirevolutionaire bevolking van de Maasstad weer haar eigen orgaan in het dagblad De Rotterdarnmer, dat, aan-
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vankelijk blijkbaar als Rotterdamsch orgaan bedoeld, na verloop van eenige
jaren onder hoofdredactie der professoren Diepenhorst en Anema en met
vaste medewerking der heeren prof. Fabius en mr. Rutgers, zijn terrein
uitbreidde als Nederlandsch dagblad.
Hoe klein van aanzien, de kracht der antirevolutionaire pers blonk toch
heerlijk uit aan den avond van den 1 sten April 1897 in het Paleis voor
Volksvlijt te Amsterdam, waar de partij en haar pers zich hadden vereenigd
om God te danken en hulde te brengen aan het hoofdorgaan „De Standaard"
en zijn redacteur Dr. A. Kuyper, die nu 25 jaren lang met ongemeen talent
in dit blad zijn pen had gevoerd. Toen bleek, dat er naast De Standaard
niet minder dan 20 organen der kleine pers in den lande verschenen, die
in breederen of minder breeden kring „het goudgeld van den leider in pasmunt onder het antirevolutionaire yolk uitdeelden."
De stembus van 1897 bracht nog geen verlossing van het weer tijdelijk
opgelegde liberale dwangjuk, maar het eind der overheersching naderde
toch met rassche schreden. Het liberalisme groef zich met zijn wettelijken
leerdwang in de nu volgende periode zelven het graf.
„Volharden bij het Ideaal" was de leuze, welke Dr. Kuyper op de Deputatenvergadering van 17 April 1901 ophief: „De eenige vraag, die in Juni
beslissing wacht is, of voor het Christelijk volksdeel, dan wel voor onze
volksgenooten, die met den Christus, altoos in politieken zin, gebroken
hebben, de meerderheid in de Staten Generaal zal zijn."
„Van ons program is het program der Vrij-Antirevolutionairen, dat der
Christelijk-Historischen, en dat der Roomschen verschillend. Maar onder
die verscheidenheid schuilt toch een identieke ondergrond, die aan alien
gemeenschappelijk is. Die ondergrond vormt in staatkundigen zin aller
Christenen gemeengoed".
„Dien strijd gaan wij tegemoet zonder bondgenooten", constateerde de
spreker verder. „Een accoord sloten we nu zoo min als in 1897 met iemand.
Maar medestanders hebben we allicht wel. Vooral minister Goeman Borgesius heeft ze door zijne leerplichtwet ons nader gebracht. Immers door
die wet, die inbreuk maakte op het gezinsrecht, evenals door Cort van der
Lindens eerste voorstel, om de wigge van den Kantonrechter in de huwelijkseenheid te drijven, en om de begrippen van schuld en straf te verzwakken,
kwam eerst recht het gevaar aan het licht, dat den Christelijken grondslag
zelf van heel ons staatsleven bedreigt."
Ongedacht was de zege. De Antirevolutionaire partij zag 24 van haar
candidaten als vertegenwoordigers van het Nederlandsche yolk in de Tweede
Kamer der Staten-Generaal zitting nemen. De partijen der Rechterzijde
saam bezetten 58 zetels en aan den leider der A. R. partij werd de opdracht
tot kabinetsformatie verleend. Wel was het jammer, dat geen enkel staatsman der Vrij Antirevolutionaire Partij of van den Christelijk-Historischen
Bond zich voor een ministerieele portefeuille beschilcbaar stelde, maar
dankbaar mag worden erkend, dat deze groepen, straks tot een partij, de
Christelijk-Historische Partij, vereenigd, gedurende de geheele vierjarige
periode aan het Kabinet loyalen steun boden. Ook in de moeilijke oogenblikken. En deze, men weet het, kwamen er meer dan eens. De „misdadige
woeling", de spoorwegstaking van 1903, was het eerste struikelblok. De
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krachtige vuist van den minister-president bedwong echter het monster der
revolutie. De verwerping der Hooger-Onderwijswet en de ontbinding der
Eerste Kamer verlamden opnieuw voor een tijd de hand, die aan den
wetgevenden arbeid stuur gaf en het was te weer jammer, dat er toen ook
onder de bondgenooten waren, die dwars in de vaart gingen liggen. Maar
de antirevolutionaire schipper hield de roerpen van het scheepke vast
omklemd en in een richting hield hij koers, ook al ging een der bootslieden,
de heer A. P. Staalman, van dag tot dag voort met zijn pogingen om
muiterij onder het scheepsvolk te verwekken. Op den weg der erkenning
van het gelijk recht der vrije lagere school werden twee stappen verder
gezet: gelijke uitkeering der minimale jaarwedden en pensionneering der
bijzondere onderwijzers. Aan de vrijmaking van het middelbaar en het
hooger onderwijs werd de hand geslagen. En, al bereikte daarvan ook
nagenoeg niets het staatsblad, op het terrein der sociale wetgeving werd het
ideaal van een Christelijk-democratische politiek althans zOoveel verder
gebracht, dat een schat van sociale wetten werd ontworpen, die instructief
en normatief de grondslagen legden, waarop latere ministers van arbeid
konden voortbouwen.
De jaren van 1901 tot 1905 waren jaren van hoogconjunctuur voor het
dagelijksch leven der A. R. partij. Hoe jammer, dat ontrouw van eigen mannen en van bondgenooten in 1905 dezen vruchtbaren arbeid plotseling stuitte.
Ontrouw van eigen mannen. Op de Deputatenvergadering van 13 April
1905, welke geleid werd door Prof. Dr. H. Bavinck, aan wien in de plaats
van Dr. Kuyper in 1901 het voorzitterschap van het Centraal Comite was
opgedragen, moest de volgende motie uitdrukking geven aan de droefheid,
over wat in den boezem der partij zelve woelde gelukkig verwierf de
motie aller stem ----:
„De Deputatenvergadering enz., overwegende, dat de zich noemende
Christen-democraten eenerzijds zichzelven beschouwen en willen doen gelden
als leden der georganiseerde antirevolutionaire partij en anderzijds door
woorden en daden toonen, dat zij een zelfstandige partij wenschen te vormen
naast en tegenover die georganiseerde partij;
spreekt als Naar oordeel uit, dat zij met de genoemde broederen noch in
hun eerste noch in hun tweede qualiteit handelen kan, zoolang zij niet zelven
aan deze dubbelzinnige positie een einde hebben gemaakt en hunne houding
ten opzichte van de georganiseerde Antirevolutionaire partij scherp en
belijnd hebben afgebakend".
Ontrouw ook van bondgenooten. Het feit, dat ditmaal de Bond van
Christelijk-Hitorische Kiesvereenigingen in Friesland, in tegenstelling met
de houding in 1901 aangenomen, geheel op eigen gelegenheid ter stembus
trok, was een belangrijke factor in de nederlaag van 1905.
Verkwikkend voor het hart van den bitter teleurgestelden leider moet
wel geweest zijn de grootsche huldiging op zijn 70sten verjaardag, 29
October 1907, hem gebracht niet alleen door zijn politieke partij, maar door
zeer vele organisaties op het terrein van staat en maatschappij en school,
die in hem hun geboren leidsman eerden.
Twaalf dagen te voren was Dr. Kuyper door de Deputatenvergadering
met op 13 na algemeene stemmen tot voorzitter van het Centraal Comite
herkozen en had hij de leiding der partij weer in eigen hand genomen.
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De vrijzinnige concentratie, arm in arm met de sociaal-democratie, was
er echter in geslaagd den gehaten man uit het torentje te verdrijven.
Oogenschijnlijk brak een nieuwe aera voor het liberale bewind aan, maar
zij was van korten duur. De nachtvergadering der Tweede Kamer van 20
op 21 December 1907, spreidde, en nu blijkbaar voor goed, den doodssluier
over het eens zoo machtige liberalisme.
Voor de derde maal werd een antirevolutionair staatsman, nu Mr. Th.
Heemskerk, geroepen tot vorming van een ministerie. 't Was een hachelijke
onderneming, zonder de basis eener parlementaire meerderheid het bewind
te aanvaarden. Maar het landsbelang noodzaakt daartoe en Coen in het
jaar 1909 de verkiezing van een rechtsche meerderheid, uit 60 zetels bestaande, een stevigen grondslag had gelegd, bleek opnieuw, dat alleen een
parlementair bewind, steunende op de gemeenschappelijke beginselen der
rechterzijde, in staat is vruchtbaar werk te leveren.
Wij bedoelen niemand onrecht te doen, als we bier slechts de ongemeene
werkkracht van een drietal antirevolutionaire ministers uit dit kabinet in de
herinnering terugroepen. We denken aan de levenstaak van Talma op
het terrein der sociale politiek en van de zorg voor het lot van den
arbeidenden stand, aan de organisatie onzer weermacht door den beer Colijn
en, zeker niet minder, aan de voorstellen tot grondwetswijziging van den
Voorzitter van den Ministerraad, Mr. Heemskerk.
Deze voorstellen waren het voornamelijk, die in 1913 de Antirevolutionaire Partij met buitengewone geestdrift ter stembus deden gaan. En ditmaal
onder de gunstige conditie van een reglementair opgestelde overeenkomst
tusschen Naar en de Roomsch-Katholieke en Christelijk-Historische partijen,
Heemskerks grondwetsvoorstellen hadden drie dingen als uit het hart der
A.R. Partij gegrepen: 1 e. het grondwettelijk vastleggen der formule: „bij
de gratie Gods" aan het hoofd van wetten en koninklijke besluiten; 2e. het
huismanskiesrecht; 3e. de vrije school voor heel de Natie.
Dr. Kuyper's rede ter Deputatenvergadering van 24 April 1913 plaatste
„den Meiboom in de kap".
Helaas brak de hand van den kiezer, opgeschrikt door de vreeselijke
voorstellingen omtrent de gevolgen van het tariefwetje-Kolkm.an, opnieuw
de reeds tot den nok opgetrokken muren van het regeeringsgebouw af.
Maar een vrijzinnig huis kon er niet meer voor in de plaats worden gesteld.
De grijze staatsman, Mr. Cort van der Linden, werd geroepen tot de vorming
van een extra-parlementair kabinet.
Toen brak de oorlog uit en het Vaderland mocht dankbaar zijn, dat de
snelle en vlotte mobilisatie ter bezetting van de wachtposten aan grens en
kust z66 terdege door den arbeid van een antirevolutionairen minister van
Landsverdediging was voorbereid.
De partijen in het parlement sloten den godsvrede en in dien toestand
viel het gemakkelijk de grondwetsherziening van 1917, ofschoon of gansch
anderen grondslag dan die van het ministerie-Heemskerk, ook met medewerldng der A. R. partij tot stand te brengen. Toch is onjuist de bewering,
tegenwoordig zoo veelvuldig vernomen, als zou de A. R. Kamerfractie in
1917 een ruilhandel hebben gedreven tusschen „financieele gelijkstelling"
en „algemeen ldesrecht".
Zeker — de A. R. Partij verkreeg daarmede niet datgene wat zij wenschte,
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de vrije school voor heel de natie en het kiesrecht der gezinshoofden.
Maar dat, wat zij verkreeg, had zij toch beide steeds gewenscht. In 1913
had zij nog in haar stembusprogram geschreven: „Stuffing van de geldelijke
bevoorrechting van het openbaar boven het bijzonder onderwijs uit de
kassen der Overheid, en zulks onder stipte eerbiediging van beider onderscheiden paedagogisch beginsel." En --- voor uitbreiding van het kiesrecht
„ten finale toe" had zij zich immers reeds in 1894 als een man in den strijd
geworpen. Wel was haar ideaal een kiesrecht op organischen grondslag.
Haar program van actie in 1888 had zich daarvoor uitgesproken. Doch
wanneer daarvoor geen meerderheid was te vinden, had de A. R. Partij
zich steeds geplaatst op het standpunt door Dr. Kuyper in zijn Kamerrede
van 13 Mei 1896 aangegeven: „Ook inzake het kiesrecht hebben degenen,
die voor onze beginselen Her het pleit voerden, steeds in gelijken zin gehandeld. Men heeft, toen op het stuk van de verkiezingen niet onze beginselen werden belichaamd, maar beginselen, die daar tegenover stonden, niet
geweigerd mede te werken, om, in weerwil van de voor ons afkeurenswaardige beginselen, nochtans de toepassing ervan zoo dragelijk mogelijk
te maken".
De medewerking aan de invoering van het algemeen mannenkiesrecht in
1917 kon daarom te geruster door de A. R. Kamerfractie verleend worden,
omdat toen nog niet tevens de sanctie moest worden gehecht aan de invoering van het Vrouwenkiesrecht, waarvan Mr. Cort van der Linden zelf
immers afkeerig was. Zoo kon de stem daarover worden voorbehouden en
later het standpunt worden ingenomen, door Mr. J. A. de Wilde namens
de A. R. partij vertolkt, bij de behandeling van het wetsontwerp-Marchant
in 1919: „Wie principieel het individualistische kiesrecht wraakt, is m.i. niet
verplicht alle consequenties van dat stelsel te aanvaarden, eenvoudig, omdat
dit stelsel er nu eenmaal is."
Op dit standpunt wees dan ook de A. R. partij in haar deputatenvergadering van 1921 de toepassing van het passief vrouwenkiesrecht voor haar
candidaatstellingen af. Haar voorzitter constateerde, „dat de overgroote
meerderheid der Partij ervan overtuigd was, dat Art. 11 van ons program
het passief vrouwenkiesrecht uitsluit."
De Antirevolutionaire partij hield ook na 1917 nog jets te wenschen
over. Zij schreef dan ook in 1922 weer in de onderwijsparagraaf van haar
program van actie: „Onveranderd vasthoudend aan het ideaal van de vrije
school voor heel de natie, " En bij de algemeene teleurstelling, welke
het individualistische kiesrecht in zoo betrekkelijk korten tijd heeft gebracht,
behoeft het haar niet al te moeilijk te vallen, de propaganda van haar
organisch kiesrechtbeginsel met ijver voort te zetten.
Inmiddels had de invoering van het nieuwe kiesstelsel tot wijzigingen
in de partijorganisatie genoopt, welke de buitengewone Deputatenvergaderingen van 1916 en 1917 tot stand deden komen.
In overeenstemming met de door de Kieswet ingevoerde verdeeling des
lands in 18 kieskringen werden de binnen de grenzen van zulk een kieskring
gelegen kiesvereenigingen samengevoegd in een „Kamerkieskringcentrale".
Als hulporganen voor de electorate campagne konden de oude districtscentrales voorloopig in stand gehouden worden. De vroegere Provinciale
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Comite's bleven bestaan om leiding te geven bij de verkiezingen voor de
Provinciale Staten. Eveneens met het oog op deze Statenverkiezingen werden
„Statenkieskring-centrales" gevormd.
Het Centraal Comite behield de leiding bij de verkiezing voor de Tweede
Kamer. Echter werd tot bijstand van het Centraal Comite bij deze taak een
„College van Gemachtigden" ingesteld, dat onder voorzitterschap van den
Voorzitter C.C. uit 5 leden zou bestaan; de vier leden worden gekozen door
het Centralen Convent.
Dit Convent is een ander nieuw element in de organisatie; een vergade.
ring van afgevaardigden der Centrales in de kieskringen voor de StatenProvinciaal. De bedoeling van dit Convent was een samenkomst te verkrijgen, waarop de geheele partij in den lande vertegenwoordigd kan zijn,
doch die, minder massaal dan de Deputatenvergadering, gelegenheid geeft
tot rustige en breede behandeling van zaken. Het Centralen Convent heeft
geen beslissende bevoegdheden. Het wordt in elk jaar, waarin vermoedelijk
geen Deputatenvergadering samenkomt, opgeroepen tot voorloopige af
doening van wat naar het oordeel van het Centraal Comite spoed-eischende
behandeling vraagt, en voorts ter bespreking van onderwerpen van algemeen
belang, die het aan de orde wenscht te stelden. Zoo mogelijk 5 maanden
vOOr een verkiezing voor de Tweede Kamer komt het Centralen Convent
bijeen ter voorloopige beslissing
onder goedkeuring van de deputaten
vergadering
zoowel omtrent het program van actie en een eventueel
aan te gaan stembusaccoord met eenige andere partij als omtrent de
vereeniging van de candidatenlijsten der partij tot een of meerdere groepen
en de vraag of in verschillende kieskringen identieke candidatenlijsten zullen
worden gesteld.
Naast dit Convent werd nog iets nieuws in het partijleven ingevoerd,
al was dit geen rechtstreeksch gevolg van de reorganisatie. In November
1924 werd met geldelijken steun van de Dr. A. Kuyperstichting een proef
gewaagd met een tweedaagschen cursus ter onderrichting, voornamelijk met
het oog op de stembus van 1925, van de gewestelijke leiders. Een vijftal
onzer voormannen teidden op deze conferentie evenveel politieke onderwerpen in, die tot breede gedachtenwisseling stof gaven. De deelnemers,
ten getale van twee uit elken kieskring, stelden zich beschikbaar om de
opgedane kennis, elk in hun kieskring, verder uit te dragen in cursorische
voordrachten. Deze proeve is zoo welgeslaagd en vond zoodanige instemming, dat ze wel zal herhaald worden.
Volledigheidshalve dient hier gewag gemaakt van een pijnlijk incident
in het derde tijdvak voorgevallen; n.l. de klacht, door een vijftal der meest
vooraanstaande broederen tegen de partijleiding uitgebracht in een publiek
gescluift, verschenen in 1915, onder den titel „Leider en leiding in de A. R.
Partij", gevolgd door de „genummerde Driestarren" van Dr. Kuyper in
De Standaard. 't Beste wat daaromtrent als historische herinnering te
vermelden valt, is voorzeker het woord, door den heer Idenburg gesproken
op de receptie ter gelegenheid van den ?Osten verjaardag van Mr. Heemskerk
op den 22sten Juli 1922:
„Toch had Uw optreden in 1907 Dr. Kuyper gegriefd. Hij besefte, dat
dit optreden hem den weg afsneed. Hij had tot dat oogenblik de illusie, dat
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hij nog eens de gelegenheid zou ontvangen om, door aan de Nederlandsche
arbeiders goede verzekeringswetten te schenken, Christelijke wraak te nemen
over den smaad, die hem had voorgesteld als den wurger van de arbeiders;
hij had de illusie om ons nog te kunnen zegenen met een goede onderwijswetgeving en zoo te kunnen toonen, dat zijn politick in den goeden zin
van het woord werkelijk nationaal was, en het heil van ons gansche yolk
zocht.
„Die illusie werd in het begin van 1908 gebroken, en dit deed hem veel
feed. Hem, die gewoonlijk ver vooruitzag, viel het wel zeer moeilijk om te
gelooven, dat deze gang van zaken niet bedoeld en voorbereid was.
,,Maar", aldus vervolgde de feestredenaar, „Gij weet, dat ik van de
uitwendige en inwendige geschiedenis dezer wrijving geheel op de hoogte
ben; en daarom verheugt het mij te kunnen uitspreken, dat Dr. Kuyper
ongeveer een jaar voor zijn heengaan mij verklaarde toen niet slechts te
aanvaarden, maar ook te gelooven, dat Gij in 1907 niet werdt gedreven
door het verlangen om het kabinet-de Meester te doen vallen of eenig hoog
politick spel te spelen, doch door Uw inzicht in het defensiebelang - .
De laatste, de bange crisisjaren van dit tijdvak brachten, als voor zoo
menig ander volksbelang, groote, schier onoverkomelijke moeilijkheden voor
onze kleine pers. Eenige onzer provinciale organen hebben toen den kamp
niet langer kunnen volhouden en zijn bezweken. Daarentegen was het weer
een verblijdende gebeurtenis, toen aan ons hoofdorgaan, voornamelijk door
het krachtig initiatief van den heer Colijn, een meer gezonde economische
basis werd geschonken door de oprichting van de N.V. „De Standaard",
waarvoor in korten tijd tonnen gouds werden bijeengebracht. Thans bezit
de A. R. Partij naast De Standaard, die sedert 1922 onder de hoofdredactie
van den heer H. Colijn verschijnt, in De Rotterdammer
als Nieuwe
Haagsche Courant in de residentie, als Nieuwe Utrechtsche Courant in de
hoofdstad van het Sticht en als Dordtsch Dagblad in de oude stad aan de
Merwe verschijnend — De Nieuwe Provinciale Groninger Courant, het
Friesche Dagblad, De Nieuwe Leidsche Courant en De Zeeuw, haar dagbladen, benevens een 25-tal eens of meermalen per week verschijnende
plaatselijke of districtsorganen.
Nog een enkel woord worde hier gewijd
en het zij mede een woord
aan een ander element in onze organisatie, de Antivan waardeering
revolutionaire Propagandaclubs. Reeds in de 90-er jaren der vorige eeuw
werden enkele dezer clubs opgericht met de bedoeling de opzettelijke
propaganda der A. R. beginselen meer intensief te doen voeren dan zulks
vaak door de kiesvereenigingen geschiedde. In het jaar 1902 vereenigden
zich de toen bestaande clubs 6 in petal — tot een Bond, welke echter
nimmer tot grooten bloei is gekomen. Dit lag zeker niet aan de leiding,
waaraan van onze beste mannen hun kracht hebben geschonken. Er was
en er bleef echter, zoowel bij de partijleiding als bij de kiesvereenigingen,
eenige achterdocht bestaan tegen een organisatie, die haar volledige zelfstandigheid naast die der partij en der autonome kiesvereeniging wenschte
te bezitten. Gevreesd werd voor het gevaar, dat hierdoor een „staat in den
staat" kon worden geschapen. En dat die vrees niet geheel denkbeeldig
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was, bleek, then in het jaar 1905 de heer A. P. Staalman zich van Propagandaclubs trachtte te bedienen om zijn oppositie te voeren, waaraan
evenwel de Bond in geen enkel opzicht steun bood. Integendeel!
Wel wijdde Dr. Kuyper in zijn laatste staatkundige werk, „A. R. Staatkunde", toen zij bij de jongste wijziging der Partijstatuten daarin genoemd
waren geworden, een waardeerende paragraaf aan de Propagandaclubs
en erkende hij haar als „een der meest gewenschte verschijningen op
electoraal gebied". Maar tot het zoozeer gewenschte en gezochte contact
tusschen kiesvereenigingen en clubs, tusschen Centraal Comite en Bond
kwam het tijdens Dr. Kuypers leven nog niet.
De nieuwe leider na hem was aanstonds tot het zoeken van de juiste,
gereglementeerde verhouding bereid. Evenwel onder deze voorwaarde, dat
de organisatie der clubs overeenkomstig het beginsel der autonomic van de
kiesvereeniging haar zelfstandigheid zou prijs geven en zich schikken in
een positie, waarin zij onder het gezag en de opdracht van de partijorganen
haar arbeid zou verrichten.
Die voorwaarde werd aanvaard en in de jaarvergadering van den Bond
in 1923 werd deze omgezet in een „Verband van A. R. Propagandaclubs
in Nederland". Het Bondsbestuur werd vervangen door een Commissie van
Uitvoering, van welker ledental de helft door het Centraal Comite werd
aangewezen. De clubs zouden voortaan onder de autoriteit der plaatselijke
kiesvereenigingen vormen de „georganiseerde kern van werkers", die haar
taak zou ontvangen door de opdracht der kiesvereeniging of van haar
bestuur. Slechts werd om den overgang gemakkelijk te maken deze eene
restrictie toegelaten, dat de reeds bestaande en bij den Bond aangesloten
clubs, zoo zij dit nadrukkelijk wenschten, haar zelfstandige formatie zouden
molten behouden onder beding, dat zij een „accoord van samenwerking"
met de kiesvereeniging troffen.
Sinds is het aantal aangesloten clubs gegroeid tot 127.
De derde periode van het georganiseerde leven der A. R. Partij — nu
gegroeid tot een petal van meer dan 600 kiesvereenigingen met ruim 60.000
leden was intusschen afgesloten. En dat in zeer bijzonderen zin, ook
doordat ongeveer in die zelfde dagen de kracht begon in te zinken van den
man, die haar, met Gods hulp, van den grond of had opgebouwd en gemaakt
tot wat zij geworden was. Op vergaderingen bleek reeds, dat de „straalbreking" was ingetreden. De deputatenrede voor den toogdag van 2 Mei
1918: „Wat nu?" was nog wel door hem geschreven, maar medisch advies
ontraadde Dr. Kuyper gevolg te geven aan den vurigen wensch zijns harten
om die rede — en, dat was wel begrijpelijk, dan voor de allerlaatste maal
zelf nog uit te spreken. De heer Idenburg las haar voor. Een telegram
gaf citing aan de gevoelens:
„De Anti-Rev. Partij zendt haren grijzen leider, wiens afwezigheid door
haar ten zeerste wordt betreurd, een welgemeenden heilgroet; gedenkt met
groote dankbaarheid het vele door hem voor de eer van des Heeren Naam
in het midden van ons yolk verricht en bidt hem een spoedig herstel toe".
God had het anders beslist. De amandelboom bloeide, de zilveren koorde
werd geleidelijk ontketend; de gulden schaal in stukken gestooten
Wel werd het hem nog vergund na de bange dagen van November '18
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met eigen oogen te aanschouwen, hoe de mannen, die zijn taak hadden
overgenomen, als van ouds ook in tijden van revolutionaire dreiging pal
stonden op den grondslag van het antirevolutionaire beginsel, hoe zijn partij,
ook dan, nog hoii en trouw zwoer aan Nederland en Oranje, maar voor
hemzelf was de levenstaak volend.
Zelf had hij eens op de vraag, wie hem eenmaal zou opvolgen, ten
antwoord gegeven: „Als die tijd daar is, zal God u den man toeschikken."
In de deputatenvergadering van 13 April 1920 was die tijd daar. De
behandeling der agenda voor deze vergadering ving aan met de mededeeling,
dat Dr. Kuyper „zich om zijn hoogen leeftijd had genoodzaakt gezien, de
leiding voor goed aan een ander over te latent'.
God had gezorgd. Niet een, maar twee mannen waren der A. R. partij
toegeschikt: Colijn en Idenburg, die aanvankelijk samen de zware taak, die
op Dr. Kuypers schouderen had gerust, overnamen. De eerste aanvaardde
het leiderschap met het uitspreken zijner rede: „Toevende Dageraad". Zijn
eerste praktische daad was de opzet van „het Millioenplan" en op hun
zegetocht door het land ter aanbeveling van dit grootsche plan werden de
hechte banden gelegd, en door offers bezegeld, tusschen het Antirevolutionaire yolk en zijn nieuwe leidslieden Colijn en Idenburg.
Nog in hetzelfde jaar 1920, op den 12den November, droeg de Antirevolutionaire partij, bij duizenden uit alle oorden des lands opgetrokken,
zijn in Jezus ontslapen leider ten grave. Voor hem toefde de dageraad niet
langer — de volle dag was hem opgegaan aan de stranden der eeuwigheid
voor den troon van zijn Koning, tot Wiens eere hij bier het „Pro Rege" had
uitgeroepen.
Zijn partij legde rondom den grafkuil „voor het aangezicht Gods de heilige
gelofte af, dat zij nimmer de banier, die Dr. Kuyper haar in handen gaf,
zou loslaten".
Nog slechts weinige jaren zijn sinds dien triestigen Novemberdag verstreken, maar reeds heeft de A. R. Partij de gelegenheid gehad te toonen,
dat zij achter die banier aan, onder de bezielende leiding van Colijn, in de
door Groen en Kuyper aangewezen richting moedig zal voorwaarts schrijden.
In de donkere dagen van 1924 en '25, toen weer andere wolken den
politieken hemel overschaduwden, gaf zij haar man aan Nederland en Oranje,
toen blijkbaar niemand meer uitkomst wist. Zij gaf hem, en hij gaf zich, ook
al wisten zij beiden, dat het „steenen over hen regenen zou". Maar zij gaven
zich voor het belang van Land en Volk, dat boven alles gaat.
Bittere teleurstelling bracht de elfde Novemberdag van 1925, waarop de
Christelijk-Historische Kamerleden zich met de vertegenwoordigers der
Staatkundig-Gereformeerde Parti}, der Hervormd-Gereformeerde Staatspartij
en met de geheele Linkerzijde vereenigden in een stemming, die het KabinetColijn met zijn kloeke Christen-Staatslieden tot heengaan dwong.
Maar de A. R. partij „en desespereert niet".
In Gods kracht en onder Zijn zegen hoopt zij, staande op den drempel
van de tweede halve eeuw haars levens, de profetie van Dr. Kuyper, op
1 April 1897 uitgesproken, werkelijkheid te zien worden:
„Wat bij mijn leven gezien is, zal klein zijn, vergeleken bij wat komen zal,
als ik eens weg ben. God, de Heere zal niet gedoogen, dat een werk, aldus
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in Zijn Naam begonnen, to niet zou gaan, alleen omdat er een menschenkind
verdween. Immers of ik er ben, of dat ik er niet ben, dit doet er niet toe —
God blijft!"
Voorwaarts dan! Met God -- voor Nederland en Oranje!
„De politieke nalatenschap van Dr. Kuyper aanvaarden wij. Gelijk in het
verleden in den geestelijken strijd van onze dagen de plaats van de groep,
die door Dr. Kuyper tot staatkundig bewustzijn is opgewekt, niet onzeker
was, zoo moge ook in de toekomst de bazuin van de Antirevolutionaire Partij
geen onzeker geluid geven" (Mr. Rutgers in de Tweede Kamer, 18 November
1920).

HET BUREEL VAN HET CENTRAAL COMTE
DOOR R. C. VERWEYCK.

Het was in den winter van 1887, dat schrijver dezes van den Hoof dredacteur van De Standaard opdracht ontving om hulp te gaan verleenen op
het bureel van het Centraal Comite ter voorbereiding van de verkiezingen.
die gehouden zouden worden in Maart 1888. Door de Grondwetsherziening
in 1887 was het aantal leden der Tweede Kamer op 100 bepaald en waren
de kiesdistricten gewijzigd, zoodat de plaatselijke leiders in onze partij
volledig op de hoogte moesten worden gebracht van de nieuwe toestanden.
Er was dus heel wat werk aan den winkel, reden waarom het Centraal
Comite, onder voorzitterschap van dr. Kuyper, besloten had tot de inrichting
van een vast bureel en aan dat bureel werd schrijver dezes „tijdelijk verbonden.
VoOr dien tijd was de voorbereiding van de verkiezing voor een goed deel
in handen van voorzitter en secretaris van het Centraal Comite. Prof. Mr.
D. P. D. Fabius verrichtte als Secretaris met een nimmer genoeg te waardeeren toewijding het veelomvattende werk, aan die functie verbonden,
zonder geregelden steun. Maar nu zou dat veranderen. Prof. Fabius kreeg
de leiding van een bureel, dat gevestigd werd te zijnen huize, Hoogte Kadijk,
te Amsterdam.
Op dat bureel was ook werkzaam de heer J. Witmond, een man-op-jaren,
en daarmee is het „personeel" genoemd.
Het bleek al spoedig dat de voorbereiding van de komende verkiezingen
geen kinderspel was. Onder de nogal „straffe - leiding van Prof. Fabius
werden tallooze brieven geschreven, circulaires gesteld en verspreid; districtskaarten geteekend, en al naar mate het tijdstip der verkiezingen naderde.
vermeerderde de hoeveelheid arbeid in die mate, dat noodzakelijk uitbreiding
van het personeel diende plaats te hebben. Welnu, er waren al heel spoedig
„vrijwilligers" in overvloed, die zich vol geestdrift aanboden; immers de
kans was er, dat de rechtsche groepen in Maart een meerderheid zouden
behalen; en die overwinningskans werkte bezielend, vooral op vele studenten
aan de Vrije Universiteit, die inderdaad belangrijke diensten bewezen. Er
werd dikwijls gewerkt tot diep in den nacht en met een opgewektheid,
waaraan terug te denken nog een vreugde is.
Het einde kroonde het werk. De rechtsche groepen ontvingen de meerderheid, waarvan het gevolg was het optreden van het Kabinet-Mackay.
Toen de verkiezingen en de herstemmingen achter den rug waren, kwam
er stilte op 't bureel en ging, op enkele dagen na, die ten bureele werden
doorgebracht om het loopende werk of te doen, schrijver dezes naar De
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Standaard terug, om daar zijn plaats aan de redactie weer in te nemen. Het

waren toen veelbewogen dagen; de kerkelijke strijd, die in 1886 tot laaie
uitbarsting kwam, woedde nog lievig en deed natuurlijk ook zijn invloed op
politiek gebied gelden, doch daar had het bureel maar weinig mee te maken.
Toch wel lets. Want die strijd bracht verandering in de directie van De
Standaard mee, de heer J. A. Wormser trad als directeur-uitgever op en
het Hoofdorgaan van de Antirevolutionaire partij betrok een nieuwe woning
aan het Damrak.
In dat huis wenschte Dr. Kuyper nu 66k het bureel van het Centraal
Comite, model ingericht, te vestigen. Dat strookte niet met de wenschen
van Prof. Fabius, die, ook om andere redenen, als secretaris van het Centraal
Comite of trad en vervangen werd door Jhr. Mr. T. A. J. van Asch van
Wijck, toentertijd Lid van de Tweede Kamer en Burgemeester van Amersfoort.
De bedoeling was nu, om aan het hoofd van het bureel te plaatsen een
jonge man van goeden huize, die een politieke loopbaan wenschte te volgen.
Deze zou door aan het bureel te arbeiden, niet alleen politiek ingewijd
worden, maar ook het leven van onze partij en hare leiders practisch leeren
kennen. Later zou men van zulk een geschoold man natuurlijk uitnemende
diensten kunnen verwachten.
Het bureel was alzoo ondergebracht in het gebouw van De Standaard.
Dat ging niet dadelijk, want er moest behoorlijk plaats voor worden gemaakt, zoodat het zelfs een paar maanden gehuisvest is geweest op een
kamer boven een sigarenwinkel in de Warmoesstraat. Doch eindelijk was
de nieuwe woning gereed en zeer behoorlijk ingericht, en, wat niet minder
beteekende, de man gevonden, dien men zocht, in den heer J. van Oordt
tot Bunschoten, die als adjunct-secretaris van het Centraal Comite de
dagelijksche leiding van het bureel op zich zou nemen. De nieuwe man bleek
administratief uitstekend onderlegd en begon met de zaak naar de eischen
des tijds in te richten. Hij werd in zijn ijver wel wat beteugeld door den
stand der partijkas, die niet aan alle wenschen kon voldoen, daar ze uit
vrijwillige losse bijdragen werd onderhouden, waarvan toch reeds de toenmalige penningmeester van het Centraal Comite, de heer H. Waller een
goed deel voor zijn rekening had. Doch, hoezeer er dan ook met de financial
rekening moest worden gehouden, de heer Van Oordt wist aardig ver te
komen en bewees aan het Centraal Comite en aan de organisatie der Antirevolutionaire Partij zeer belangrijke diensten. Toen de heer Van Asch
van Wijck benoemd werd tot Gouverneur van Suriname, trad Prof. M.
Noordtzij op als secretaris. In de geschiedenis van het bureel viel in de jaren
van 1889 tot 1901 niets bijzonders voor; alleen eind 1899 vroeg en verkreeg
de heer Van Oordt ontslag als adjunct-secretaris, terwijl in de verandering
van het Centraal Comite, gehouden Januari 1901, schrijver dezes in zijn
plaats benoemd werd.
Het jaar 1901 zou een gewichtig jaar worden, met voor de rechtsche
groepen hoopvolle verkiezingen, en dus met aardig wat werk voor het
bureel van het Centraal Comite, dat ondertusschen met De Standaard
verhuisd was naar een perceel aan den Nieuwezijds Voorburgwal te Amsterdam. Men kon toen veilig zeggen dat de adressen van het bureel en van
De Standaard een waren en dat is jaren zoo gebleven.
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De verkiezingen van 1901 liepen naar wensch; aan Dr. Kuyper werd de
vorming van een nieuw kabinet opgedragen, en zoo verhuisde de Leider
naar Den Haag en betrok daar het tegenwoordige Kuyperhuis.
Dat gaf voor De Standaard nog al wat verandering, doch niet voor het
bureel, dat trouwens, als er geen stembus in 't zicht was, niet met werkzaamheden werd overladen.
Dr. Kuyper trad, toen hij eenige jaren minister was en in de verte de
verkiezingen van 1905 in 't zicht kwamen, als voorzitter van het Centraal
Comite af, en werd als zoodanig opgevolgd door Prof. Dr. H. Bavinck,
onder wiens leiding de verkiezingsveldtocht van 1905 plaats had, die eindigde
met het aftreden van het Kabinet-Kuyper. Op een buitengewone Deputatenvergadering, gehouden te Amsterdam in 't jaar 1907, trad Prof. Bavinck
als voorzitter af en kwam de leiding weer in handen van Dr. Kuyper, die
tot 1918 de teugels hield, maar ze toen moest laten glippen, ook en vooral
omdat de nieuwe wijze van verkiezingen door de invoering van de Evenredige Vertegenwoordiging een gansch andere voorbereiding van den verkiezingsstrijd voorschreef, waartegenover Dr. Kuyper op zoo hoogen leeftijd
al te vreemd kwam te staan.
Tot zoover in 't kort de geschiedenis van het bureel van het Centraal
Comite, dat in 1918 ook noodig hervormd en uitgebreid moest worden.
nieuwe krachten vroeg en gansch anders op te treden had dan in de jaren,
die voorafgingen.
Nu lets over den arbeid van het bureel in vroegere jaren.
Zooals reeds is opgemerkt, kwam in de jaren voor 1918 het bureel eerst
recht in actie wanneer de verkiezingen aan de orde waren; was er geen
verkiezing op til, dan kon worden volstaan met het voeren van eenige
correspondentie met de kiesvereenigingen, die echter voor een goed deel
ook alweer buiten het bureel omging. Want onze plaatselijke leiders hadden
nogal de gewoonte om zich met allerlei quaesties, die veelal met de organisatie in verband stonden, niet tot het bureel, maar wel rechtstreeks tot den
Voorzitter te wenden; zelfs de secretaris kwam maar heel zelden in aanmerking om een advies te mogen geven. Neen, zoo goed als alles ging
naar Dr. Kuyper. En de Voorzitter deed alles zelf af. Hoe overstelpend
diens werkzaamheden ook waren, hij beantwoordde alle brieven, besliste
in alle geschillen en deed dat kort en bondig; meestal op een briefkaart
met een regel of wat.
Zeer dikwijls kwamen die briefkaarten na eenige dagen terug op het
bureel van het Centraal Comite, met het vriendelijk verzoek aan den
adjunct-secretaris, of deze even wilde mededeelen wat Dr. Kuyper eigenlijk
geschreven had: men kon zijn schrift niet ontcijferen.
Zoodra er echter quaesties van gewicht aan de orde waren (onderhandelingen bijvoorbeeld met andere groepen over een politieke gedragslijn), die
schriftelijk moesten behandeld worden, dan kwam het bureel er bij te pas
en werden met groote nauwkeurigheid de stukken behandeld, de brieven
ontworpen en vastgesteld.
Naderde heel in de verte een stembus, dan begon Dr. Kuyper al vroeg
met den voorbereidenden arbeid. Wie meeleefden in de politiek, konden het
al meer dan een jaar van te voren bemerken aan de hoofdartikelen en de
driestarren in De Standaard. Het waren voorpostengevechten, schermutse-
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lingen; maar ze hadden alle een vast doel. En dan werd ook het bureel in
actie gezet. De districten werden nagegaan of de organisatie er wel in orde
was. Nu en dan ging de adjunct-secretaris op reis om Her of daar een lek
te helpen stoppen, een verbetering van de organisatie te helpen tot stand
brengen; eens te informeeren of in enkele districten de leiding wel in stevige
handen was; overleg te plegen met de plaatselijke leiders over de doelmatige
bewerking van het district; kortom, zonder eenigen ophef werd het Antirevolutionaire leger, lang voor de verkiezingen, geinspecteerd en in orde
gebracht.
Meestal in December van het jaar, voorafgaande aan de Juni-stembus,
werden de leden van het Centraal Comite in vergadering bijeengeroepen en
werd de politieke toestand besproken; in welke vergadering, als vanzelf
spreekt, op de openhartigste wijze van gedachten werd gewisseld.
Niet lang na de eerste vergadering van het Centraal Comite volgde dan
een tweede, waarin Dr. Kuyper zijn Program van Actie aan de heeren voorlegde. Natuurlijk waren de meeningen nogal eens verdeeld en kwam het er
op aan tot een eenparige conclusie te komen; wat altijd gebeurde, maar
waarbij de Voorzitter wel eens meer moest toegeven dan hij had gewenscht.
De vergaderingen van het Centraal Comite in die dagen waren dikwijls
buitengewoon belangrijk, en de lust zou groot zijn er jets uit mee te deelen;
maar dat ligt buiten het bestek van dit opstel.
Was men het over de hoofdlijnen van het Program van Actie eens geworden, dan kwam het er op aan de punten met hun toelichting in een vorm
te gieten, geschikt voor de behandeling in de kiesvereenigingen en daarbij
trad dan in den regel het bureel weer op. Was het stuk gereed, dan werd
het naar alle kiesvereenigingen gezonden, met verzoek het stuk in de vergaderingen te bespreken, en op- en aanmerkingen te zenden aan het bureel
van het Centraal Comite.
Niet alle kiesvereenigingen voldeden aan het verzoek. Door elkaar genomen ongeveer veertig procent zond op- en aanmerkingen; de rest liet
meestal niets van zich hooren. De op- en aanmerkingen werden dan door
het bureel in een uitvoerig rapport verwerkt, dat aan den voorzitter werd
ter hand gesteld. Deze bestudeerde het rapport en bracht het in de vergadering van het Centraal Comite, waar bij de voorloopige vaststelling van
het Program van Actie met het rapport werd rekening gehouden.
Was de zaak zoo ver, dan werd de datum voor een Deputatenvergadering
vastgesteld en ontvingen alle kiesvereenigingen een „beschrijvingsbrief" voor
deze vergadering, waarin alles was opgenomen wat men maar verlangen
kon. Zulk een beschrijvingsbrief vormde dan ook een aardig boekdeeltje.
Was die beschrijvingsbrief rondgezonden, dan kwam voor het bureel de
voorbereiding voor de Deputatenvergadering, een voorbereiding die nogal
wat arbeid meebracht. Weken van tevoren werd dan op de 1 e pagina van
De Standaard een oproep geplaatst.
En dan kwamen de aanvragen om kaarten, waarbij natuurlijk iedere
kiesvereeniging probeerde er zooveel mogelijk machtig te worden. Doch het
bureel kende zijn Pappenheimers en zorgde met groote gestrengheid voor
een rechtmatige verdeeling. De voorzitter van het Centraal Comite was er
altijd buitengewoon op gesteld, dat de Deputatenvergadering goed van
stapel loopen zou, en in de tachtiger en negentiger jaren, waarin het aantal
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deputaten niet meer dan een paar honderd bedroeg en alien gemakkelijk in
het gebouw van Kunsten en Wetenschappen te Utrecht konden worden
ondergebracht, liep alles op rolletjes. Doch toen het aantal kiesvereenigingen
tot ver over de 700 klom en het aantal aanvragen voor de vergadering de
2000 overschreed, moesten we naar Tivoli verhuizen en werd het wat
lastiger om alles glad te laten loopen. Daarbij kwam dat Dr. Kuyper de
Deputatenvergadering altijd als een huishoudelijke samenkomst wenschte
te beschouwen; allen, die buiten de partij stonden, er buiten wilde houden;
aan de niet-antirevolutionaire pers geen toegang wenschte te verleenen,
zoodat er een zeer uitgebreide contrale en een zeer omvangrijke organisatie
noodig was, om aan al die eischen te voldoen. Want er waren heel wat
niet-geestverwante bladen, die probeerden door een achterdeur binnen te
komen.
Maar voor een Deputatenvergadering was onder ons hulp genoeg te
krijgen. De adjunct-secretaris kon altijd staat maken op de krachtige en
doortastende hulp van de heeren Jac. van Oversteeg en J. W. Reese, die
met hem stevig de touwtjes in handen hadden en werden bijgestaan door
een keur van orde-commissarissen, gerecruteerd uit de Amsterdamsche
kiesvereenigingen, die hun diensten prachtig verrichtten.
Had ieder op die groote vergadering de hem toekomende plaats ingenomen, dan was de Tivoli-zaal tot in de uiterste hoeken bezet; betrad Dr.
Kuyper onder toejuiching het podium, hield zijn bekende schitterende
deputatenrede's, en daarna vingen de werkzaamheden aan. Het was voor
den voorzitter een zware taak en vooral in de latere jaren kon Dr. Kuyper
na afloop der vergadering dood-vermoeid zijn. Hij haastte zich uit het
gebouw, om zich in zijn hotel-kamer een paar uur rust te gunnen. Want
afgeloopen was dan de dag nog niet. Immers volgde nog „de maaltijd", die
ook weer door Dr. Kuyper werd gepresideerd; waar onze voormannen in
den strijd, onze Kamerleden vooral, zich deden hooren en dikwijls de geestdrift ten top voerden. Het was een recht feestelijk besluit van een altijd
grooten dag; onze mannen-broeders gingen naar hun woonplaatsen terug
vol blijde geestdrift; het punt van aanval was hun door den generaal
aangewezen, ze wisten wat ze te doen hadden.
En daarna kwam het bureel in voile actie. Want uit alle hoeken van het
land kwamen allerlei aanvragen om inlichtingen, om financieele hulp, om
sprekers, om strooibiljetten, en alles moest vlug en vlot van stapel loopen.
Dat gaf werk in overvloed en hulp was niet altijd te krijgen. Zoo gebeurde
het op een morgen van een razend drukken dag, waarop heel veel moest
worden afgedaan, dat de adjunct-secretaris alleen stond, want zijn tijdelijke
hulpen waren door ongesteldheid verhinderd. Terwijl hij overwoog wat
hem te doen stond, trad juist de penningmeester van het Centraal Comite,
de heer H. Waller, het bureel binnen. De heer Waller was een voornaam
man uit de Amsterdamsche geldwereld en was in den regel eenigszins afgemeten in den omgang. Maar zoodra hoorde hij niet van de moeilijkheid,
waarin zich de adjunct-secretaris beyond, of hij trok jas en handschoenen
uit en pakte mee aan, alsof hij jongste bediende was. Den ganschen dag
werkte hij met grooten ijver en toen de avond daar was, bleek alles afgedaan, en goed ook. Een voorbeeld, dat navolging verdient.
In de dagen, waarin we nog de oude districten hadden, was het natuurlijk
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mogelijk vooruit enkele kansberekeningen te maken omtrent den afloop.
Het bureel beschikte steeds over wel niet volledige, maar toch eenigermate
voldoende gegevens omtrent den stand der partijen in de verschillende
gemeenten; en zooveel doenlijk werden die gegevens elk jaar aangevuld,
wat een niet gemakkelijk werk was, daar niet alle secretarissen van Idesvereenigingen van zessen klaar waren op administratief gebied. En Dr.
Kuyper, die in alle bijzonderheden het land kende als geen ander, wist
meestal vrij zeker vooruit in groote trekken den vermoedelijken afloop uit
de voorhanden zijnde gegevens of te leiden.
Was de eerste stemming gehouden en waren de op de candidaten uitgebrachte stemmen bekend, dan maakte het bureel een staat op van de
verkregen winsten en de geleden verliezen en van de districten, die een
herstemming moesten houden. Het was, om een voorbeeld te noemen, in
1901, toen de eerste stemming duidelijk aantoonde, dat er een rechtsche
meerderheid zou komen. Na het verzamelen van alle gegevens begaf de
adjunct-secretaris zich met zijn portefeuille vol stukken naar het huis van
den voorzitter aan de Keizersgracht. Toen hij daar aankwam, vond hij voor
de woning van Dr. Kuyper een groot aantal Antirevolutionairen, die den
leider een ovatie brachten. Dr. Kuyper kwam naar buiten, hield een korte
toespraak en keerde daarna met den adjunct-secretaris in zijn woning terug.
Het huis was vol menschen, vooraanstaanden onder de rechtsche groepen,
die kwamen gelukwenschen. Dr. Kuyper bleef een paar oogenblikken in het
levendige gezelschap, en toen luidde het: „de dames en heeren willen me
nu wet excuseeren, want ik heb nog werk te doen", en hij vertrok met den
adjunct-secretaris naar zijn studeerkamer, waar in dien zomernacht de
uitslag van de eerste stemming werd bestudeerd; de kansen van de herstemmingen werden nagegaan; de telegrammen voor de leiders der districten.
die herstemming hadden, werden vastgesteld en de oproep voor de leden
van het Centraal Comite tot het bijwonen van een spoedvergadering werd
gereed gemaakt.
Dat het in de dagen, die aan de herstemming vooraf gingen, buitengewoon druk was, begrijpt ieder die iets van verkiezingswerkzaamheden
weet, en eerst als de finale beslissing was gevallen, keerde de rust weer en
stilde het krijgsrumoer.
Van 1907 tot 1918 was het verband tusschen voorzitter en het bureel
een ietsje lastiger, daar Dr. Kuyper in Den Haag woonde en dus veel schriftelijk moest worden afgedaan. Alleen bij het naderen van verkiezingen
werd de correspondentie door nogal druk mondeling overleg vervangen.
Vermelding verdient dat in den loop der jaren een vast ambtenaar aan
het bureel werd verbonden, de heer N. Bokemeijer, aan wiens toewijding
en werkkracht ook bij deze herinnering een woord van hulde niet mag
ontbreken.
In 1918 traden groote veranderingen in, doch daarover zal een weer
bevoegde pen een en ander meedeelen.

DE DOCTOR ABRAHAM KUYPERSTICHTING
DOOR Mr. J. W. NOTEBOOM.

Nog pas eenige jaren zijn verloopen sinds de oprichting van de Dr. A.
Kuyperstichting. De groote leider der Antirevolutionaire Partij, wiens naam
in deze Stichting voortleeft, ontsliep 8 November 1920. En op dat tijdstip
was wel reeds de gedachte, waaruit straks de Kuyperstichting voortkomen
zou, naar voren gebracht; zelfs waren al voorloopige plannen gemaakt en
enkele stappen tot verwezenlijking van die plannen gedaan. Maar dat was
ook alles. Van een organisatie, als de ontwerpers dier plannen voor oogen
stolid, was er nog geen spoor. In geloofsvertrouwen en met geloofsmoed
streefde men naar een ideaal; doch dit ideaal wenkte nog van verre.
En thans, nog geen acht jaar later, vraagt ook de Dr. Kuyperstichting
een plaats in dit boek, dat een periode van niet minder dan vijftig jaar uit
het leven der Antirevolutionaire Partij bestrijkt; een plaats, waarop zij,
ondanks haar jeugdigen leeftijd, aanspraak maakt; om de geschiedenis van
haar ontstaan, die een krachtig getuigenis is voor de levenskracht der
beginselen, door de stichters der Antirevolutionaire Partij, Groen van
Prinsterer en Kurt' per, beleden en gepropageerd; om de taak, die zij thans
reeds in den dienst dier beginselen vervult; en om de toenemende beteekenis,
die zij onder Gods zegen voor ons land en yolk zal kunnen hebben.
Vergun mij daarom enkele oogenblikken Uw aandacht to vragen voor
deze instelling, dit monument der Antirevolutionaire Partij. En laat ons
dan in vogelvlucht mogen overzien hare voorgeschiedenis, haar arbeid tot
op heden en hare beteekenis voor de toekomst.

***
Het plan tot stichting van een partijorgaan voor studio, voorlichting en
propaganda vond zijn oorsprong in een tijd van groote gebeurtenissen.
Vier jaar lang had de wereldoorlog Europa geteisterd. En al was ons
land voor de ergste rampen bewaard gebleven, ook bier was zoowel op
stoffelijk als op geestelijk gebied ontreddering. De wereldcatastrophe had
bij velen het geloof in het eeuwige en absolute ondermijnd; het relativisme
versterkt; en de twijfelzucht hand over hand doen toenemen. De schijnwelvaart verscherpte de sociale tegenstellingen; gaf aan het maatschappelijk
leven een sterk materialistische tendenz; en doofde de belangstelling voor
het geestelijke. Reeds had de revolutie, die in verschillende Europeesche
landen de bestaande orde van zaken had omgekeerd, ook hier gewrikt aan
de grondslagen van staat en maatschappij. En de economische crisis, die
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spoedig op de schijnwelvaart volgen zou, begon al haar schaduwen vooruit
te werpen.
Nieuwe problemen, omvangrijker en gewichtiger wellicht dan ooit te
voren aan de orde waren gekomen, vroegen om een oplossing.
En in deze tijdsomstandigheden ontviel aan' de Antirevolutionaire Partij
een leider, die gedurende bijna een halve eeuw met de hem eigen geniale
gaven in en buiten het parlement haar den weg gewezen had.
Te midden van al deze, voor de Antirevolutionaire Partij zoo veel beteekenende gebeurtenissen werd het z.g. „millioenplan" geboren.
De strekking van dit plan was het bijeenbrengen van een kapitaal van
rond een millioen gulden, waarvan de rente zou dienen voor propaganda,
voor het stichten van een goed toegerust bureau en voor een Kuyperkatheder
aan de Vrije Universiteit.
In Bien geest sprak de heer H. Coln, toen hij het plan voor het eerst op
de Deputatenvergadering van 1920 aanbeval, en later, toen in tal van
plaatsen in ons land zijn woord en dat van den heer A. W. F. Idenburg tot
verwezenlijking van het millioehplan opwekte.
En zoo schreef ook de circulaire inzake het Kuyperfonds, die om inhoud
en stijl de vermelding te deter plaatse ten voile waard is:
„Er zijn drie zaken noodig: Voortzetting van den wetenschappelijken
arbeid van Dr. Kuyper op politiek gebied; dus wetenschappelijke bestudeering en verdieping van onze staatkundige beginselen. Verder: uitwerking
en toepassing van die beginselen op de vraagstukken van den dag. Daarvoor
is noodig een centraal-bureau, waarin door deskundig personeel de gegevens
bijeengebracht worden, die noodig zijn tot oplossing van de vraagstukken.
welke zich in de practijk voordoen. Gegevens van principidelen, van historischen, van technischen, van juridischen aard; tot voorlichting van ieder,
die in de partij tot leider of vertegenwoordiger is geroepen. En op de derde
plaats moet er zijn: krachtige propaganda in woord en schrift, opdat ieder
lid onzer partij goed worde ingelicht en in staat gesteld om ons standpunt
ook tegenover bestrijders te handhaven.
„Voor dit drieledig doel zal onder Gods zegen een millioen gulden worden
bijeengebracht; uit de rente zullen de kosten kunnen worden bestreden.
Het beheer zal, onder oppertoezicht van het Centraal Comite en de Deputatenvergadering, worden gevoerd door een Commissie, waarin vertegenwoordigers van de verschillende Kieskringen plaats nemen. Het is de bedoeling om een deel van het kapitaal te beleggen ten behoeve van de christelijke
scholen, die voor hun gebouwen 15 % der kosten, als waarborgsom, moeten
storten, en ten opzichte van deze belegging overleg te plegen met de Kringbesturen, over het aandeel, dat in hun kring is opgebracht.
„Als God deze piannen zegent, zullen wij Hem er voor danken dat de
Antirevolutionaire Partij voor den zwaren strijd, lien wij tegemoet gaan,
eenigermate is toegerust, maar nog meer, dat Hij ons yolk bereidwillig
heeft gemaakt en liefde voor de beginselen heeft ingestort. Want om die
liefde en die trouw is het allereerst te doen. Het gebed is daarvan de vrucht.
Waar die liefde is, is ook het gebed. En waar het gebed is, is ook het
geloof. En waar liefde, gebed en geloof zijn daar is Been inzinking en
verslapping, maar leven en krachtsontplooiIng tot Gods eer.
„Een millioen is wel heel veel. Maar het offer is niet te zwaar, als wij
Schrift en Historic
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slechts gelooven, dat God het van ons vraagt voor zijn Naam en voor zijn
zaak onder ons yolk. Dan ligt in het offer liefde-vermeerderende kracht.
Daarom moeten alien daartoe medewerken, ouden en jongen, mannen en
vrouwen, rijken en armen. Het moet zijn een offer van de g e h e e 1 e Antirevolutionaire Partij: in deze betooning van beginseltrouw een.
„God heeft ons door Dr. Kuyper's arbeid zoo rijk gezegend. Zij dit
Kuyperfonds een dankaltaar Gode bij Kuyper's groeve.
„Onze Voorzitter van het Centraal Comite ging ons voor door het huis,
waarin Dr. Kurt' per de laatste twintig jaren woonde, aan te koopen en voor
dit fonds te schenken, zoodat ook in de toekomst het adres der partij kan
blijven: Kanaalstraat 5, Den Haag.
„Blijve niemand onzer achter. leder verbinde zich nu voor een zeker
bedrag; de storting kan in week- of maand-termijnen gedurende een jaar
of nog jets langer geschieden.
„Het zij bij ons als in Israel, toen een offer voor den Tabernakel werd
gevraagd, waarvan we lezen in Exodus XXXV en XXXVI: „Zoo kwamen
dan de mannen met de vrouwen, alle vrijwilligen van hart; zij brachten
haken en versierselen en ringen en spanselen", met zulk een liefde, dat de
door Mozes aan het werk gestelden moesten zeggen: „het yolk brengt te
veel, meer dan genoeg is ten dienste des werks".
„Hoe God-verheerlijkend zou het zijn, als ook ons Antirevolutionaire
yolk zoo door 's Heeren Geest tot dit offer der liefde werd bewogen."
Zoo werd het plan aangekondigd. En langs dezen, hier aangegeven, weg
werd het ook verwezenlijkt.
Een in October 1920 te Utrecht gehouden vergadering van gedelegeerden
der kiesvereenigingen stelde een voorloopig schema op voor de uitvoering
van het plan „Het Miljoen" en benoemde een Hoofdcomite, bestaande uit
de heeren H. Colijn, A. W. F. Idenburg, R. C. Verweyck, Mr. L. Lindeboom J. Hzn., W. Verschoor, Ds. J. E. Vonkenberg, Jac. van Oversteeg,
S. Bakker en H. Diemen. Later werd nog aan dit Hoofdcomite toegevoegd
het Kamerlid J. Schouten.
De drie eerstgenoemden vormden tezamen met den heer S. Bakker, die
tot zijn plotseling overlijden in Februari 1924 de omvangrijke taak van
penningmeester heeft vervuld, het moderamen van het comite. Sindsdien
werd het penningmeesterschap waargenomen door den heer Verweyck.
Een maand na deze eerste bijeenkomst vergaderde het comite te Utrecht
met de afgevaardigden van de inmiddels gekozen kieskringcommissie voor
de uitvoering van het millioenplan.
En op deze vergadering werd het plan van uitvoering verder geregeld.
In hoofdzaak kwam dit plan hierop neer.
Voor iederen kieskring werd een bepaalde aanslag vastgesteld. Als richtsnoer koos men daarbij de opbrengst van de Unie-collectie en van de
„Uitbouw"-actie van den Nederlandschen Bond van Jongelingsvereenigingen
op Gereformeerden Grondslag.
De kieskringcommissies droegen zorg voor de verdeeling van deze aanslagen onder de plaatselijke comite's; en deze comite's belastten zich met
de inzameling, voorzoover de bedragen niet rechtstreeks aan den penningmeester van het Hoofdcomite werden toegezonden.
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En uit den aard der zaak berustte voor een goed deel ook de taak der
propaganda voor het millioenfonds op de schouders dezer comite's. Door
woord en geschrift r vooral ook door huisbezoek maakten deze comite's
het millioenplan tot aan de uiterste grenzen der Antirevolutionaire Partij
populair en wisten arm en rijk, jong en oud, te bewegen aan de verwezenlijking van dit plan mede te werken.
En daarbij verleende ook de pers hare medewerking. Zij spande zich in
om in stad en platteland de belangstelling voor het millioenplan aan te vuren
en slaagde er in (men denke aan de wekelijksche brieven van „Bijltje" in
„De Standaard") die belangstelling jarenlang levendig te houden.
Doch hoe zou deze actie zich zoo krachtig hebben kunnen ontwikkelen
zonder het bezielende voorbeeld van de nieuwe leiders der Anti-revolutionaire Partij zelf?
Maandenlang reisden de heeren Colijn en Idenburg naar alle oorden van
ons land om door hun persoonlijk woord tot medewerldng aan de uitvoering
van het millioenplan op te wekken. Geen moeite werd te groot; geen tijdverlies te zwaar geacht om het plan te doen gelukken. Hun woord werd in
alle deelen der partij gehoord, begrepen en ter harte genomen. En in geloofsvertrouwen werden de offers voor het millioenfonds gebracht.
En het resultaat?
De millioenactie had succes; maar niet uitsluitend succes van materieelen
aard. Ze heeft den stoot gegeven tot verdieping van de belangstelling
voor de partij; tot verlevendiging van de liefde voor de antirevolutionaire
beginselen.
Of herinnert ge U niet de woorden van den heer Idenburg bij de aan.
bieding van het millioenfonds aan den leider der partij op de Deputatenvergadering van 13 April 1922, toen hij zeide:
„Wij (de heer Colijn en ik) zijn het land doorgetrokken. Wij hebben
gewaarschuwd tegen de geestelijke gevaren, die ons yolk bedreigden. Wij
hebben opgewekt om in eenheid samen te werken en geestdriftig het werk
aan te vatten, opdat meer en meer op het politieke terrein met Christus
gerekend zou worden. Wij hebben onze taak aanvaard onder inwachting
van de hulp van Hem, die Zijn kracht in onze zwakheid wil volbrengen.
Wij hebben geloofd in de trouw en de liefde van het anti-revolutionaire
Nederland.
„Thans is het 1 April (1922) geweest. Wij mogen een deel van den oogst,
Mijnheer de Voorzitter, U en in U de Antirevolutionaire Partij aanbieden.
Aan allen, die tot het slagen van dezen arbeid hebben medegewerkt, brengen
wij onzen hartelijken dank. Speciaal aan den Penningmeester van het Comite,
den heer S. Bakker.
„De ontvangst, die ons bij onzen tocht door het land te beurt viel, is boven
elken lof verheven. Wij hebben ons yolk gevonden en ons yolk heeft ons
gevonden
„Ons yolk heeft geleerd te geven, ons yolk kan geven,
ons yolk wil geven, als het gaat voor de eer van
onzen God".
Toch was het millioen er toen nog niet. Wel waren er kieskringen (b.v.
Groningen) , waar de offervaardigheid de gestelde verwachtingen overtrof.
Doch het totaal der opbrengst bedroeg toen nog slechts f 849.859,75, buiten
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rekening gelaten het Kuyperhuis, een geschenk van den leider der partij en
het meubilair, dat door enkele vrienden was geschonken.
Het millioen is er echter gekomen. De verwachting van den heer Idenburg
bij de aanbieding van het millioen werd niet beschaamd; zijn opwekkend
woord om met de taaiheid, den Calvinisten eigen in geloofskracht bij deze
zaak te volharden, bleef niet zonder uitwerking. Nog geen drie jaar later,
op 8 April 1925, meldde de waarnemende penningmeester, de heer Verweyck,
als eindresultaat zijner verantwoording in „De Standaard" een bedrag, dat
(met inbegrip van de koopwaarde van het Kuyperhuis) tot f 1.012.890.12'
gestegen was.
Inmiddels was op 20 April 1921 door de heeren H. Colijn, A. W. F.
Idenburg, J. I. C. van Dijk, Mr. H. Bijleveld, F. H. de Monte ver Loren,
Mr. V. H. Rutgers en Mr. J. A. de Wilde „uit overweging dat het antirevolutionaire yolk van Nederland zich heeft opgemaakt om een millioen
gulden bijeen te brengen" (gelijk de verklaring van de beide eerstgenoemde
heeren luidde) de Dr. A. Kuyperstichting in het leven geroepen, „teneinde
dat kapitaal dienstbaar te maken aan de verdieping, doorwerking en verbreiding der antirevolutionaire beginselen". De oprichting had plaats te
's-Gravenhage ten huize van den leider der partij aan de Nieuwe Parklaan
ten overstaan van Notaris C. Versluys van Leiden.
Een voorloopige commissie, bestaande uit de heeren, die aan de oprichting
hadden deelgenomen, was tijdelijk met het bestuur belast, totdat, overeenkomstig de voorloopige statuten der Stichting, een Raad van Beheer en een
Dagelijksch Bestuur de leiding zouden verkrijgen.
De statuten werden, behoudens enkele kleine wijzigingen en aanvullingen,
vastgesteld door de Deputatenvergadering, die op 14 October 1921 te 's Gravenhage bijeenkwam.
Overeenkomstig de statuten wees deze vergadering den voorzitter en den
penningmeester aan. Vijf leden van den Raad van Beheer werden door het
Centraal Comite aangewezen, terwijl de achttien kieskringcentralen elk een
lid benoemden.
Op 31 October 1921 kwam de Raad van Beheer voor de eerste maal onder
voorzitterschap van den heer Colijn te 's Gravenhage bijeen en aanvaardde
het bestuur der Kuyperstichting.
Daarmede ving de Kuyperstichting haren arbeid aan.
En sprekende namens de Antirevolutionaire Partij verklaarde de heer
Colijn op 13 April 1922, in antwoord op de rede van den heer Idenburg bij
de aanbieding van het millioenfonds het volgende:
„Door U is namens de Antirevolutionaire Partij aangeboden het ingezamelde bedrag met de bedoeling, dat deze som zou worden overhandigd
aan de Kuyperstichting.
„Dan breng ik namens het antirevolutionaire yolk warmen dank aan U,
die met bezielenden ijver en onbegrensde toewijding ons yolk hebt bewogen
dit offer te brengen.
„Ik kan verklaren in tegenwoordigheid van de alhier in vergadering bijeen
zijnde Antirevolutionaire Partij, dat, indien God mij het leven schenkt, ik
door de Kuyperstichting hoop te dienen ons yolk en het oude beginsel hoop
uit te dragen, gelijk dat ons door Dr. Kuyper, die bijna een halve eeuw ons
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leidde, is aangegeven. Ik leg deze belofte af met opheffing van de handen
naar den Hemel. vanwaar onze sterkte komen moet

***
Zoo kwam. de Kuyperstichting tot stand.
Drieerlei oogmerk stond bij de actie voor het millioenplan op den voorgrond. En bijgevolg was hare taak, ook volgens hare statuten, een drieledige.
Allereerst het inrichten en onderhouden van een centraal bureau met
bibliotheek en leeszaal, teneinde studie te maken van en, desgevraagd of
eigener beweging, voorlichting te verschaffen omtrent de beteekenis der
antirevolutionaire beginselen en de taak der Antirevolutionaire Partij.
Voorts het openen van de gelegenheid voor daartoe geschikte wetenschappelijke personen om zich te wijden aan historische en wijsgeerige bestudeering
en verklaring der antirevolutionaire beginselen.
En eindelijk het verspreiden van geschriften en het aanwenden van andere
middelen ter bereiking van het doel der Stichting.
Dit doel werd in den stichtingsbrief als volgt omschreven:
„Onder Gods zegen en op het voetspoor van Groen van Prinsterer en
Doctor Abraham Kuyper de kennis der eeuwige beginselen naar Gods
Woord, die de Antirevolutionaire Partij op staatkundig terrein belijdt, door
wetenschappelijken arbeid te verdiepen, de doorwerking en toepassing dier
beginselen op het gebied van het staatkundig en maatschappelijk leven te
bevorderen en den invloed dier beginselen onder de Antirevolutionairen
van Nederland in het bijzonder en op het geheele Nederlandsche yolk in
het algemeen te doen toenemen".
Dit doel stond den oprichters der Stichting voor oogen; het beheerschte
den arbeid; en het zal als lichtend ideaal de richting blijven bepalen, zoolang
de Kuyperstichting bestaat en hare werkzaamheid ten dienste der Antirevolutionaire Partij zal blijven stellen.
Laat ons echter thans overzien, hetgeen in de afgeloopen jaren ter uitvoering van deze statutaire opdracht werd verricht.
En dan valt als een der eerste daden van het Bestuur der Kuyperstichting
te vermelden de vestiging van een centraal bureau met bibliotheek.
Het Kuyperhuis, waarin ook het bureau van het Centraal Comite sinds
zijn overplaatsing naar Den Haag huisvesting vond, was uit den aard der
zaak de aangewezen plaats voor de vestiging van dit bureau. En door
aankoop van de bibliotheek van wijlen Dr. Kuyper was er een begin van
de boekerij, die in den loop der jaren werd gevormd, geordend en gesystematiseerd en op die wijze pasklaar gemaakt, niet alleen voor geleerden,
maar voor elken belangstellenden en medelevenden antirevolutionair.
Ook in de taak van dit bureau teekende zich in den loop der jaren drieerlei
strooming af.
Een deel van den arbeid concentreerde zich op het bijeenbrengen van
gegevens in nota's en rapporten betreffende speciale onderwerpen van
staatkundigen of socialen aard ten dienste van personen, die in het staatkundig en maatschappelijk leven leiding hebben te geven en zelf tijd en
gelegenheid missen om dezen arbeid te verrichten. Zoo werden rapporten
samengesteld over verschillende staatkundige partijen, over het provinciaal
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bestuur, over vraagstukken betreffende de verhouding van Kerk en Staat,
medezeggenschap, bewapening, werkloosheid en tal van andere onderwerpen.
Een tweede strooming bewoog zich vooral in de richting van de provinciale en gemeentelijke politiek en richtte zich naar de behoeften van onze
vertegenwoordigers in raden en staten.
Reeds jaren te voren had Dr. Kuyper de gedachte geopperd van een
adviesbureau, speciaal met het oog op de antirevolutionaire raadsleden.
In „De Standaard" beval hij herhaaldelijk een stag in die richting met
warmte aan. En ook in zijn bekende rede, getiteld „Zelfstandig Gemeentewezen", waarmede hij in October 1908 het optreden van den toen opgerichten Bond van Antirevolutionaire Gemeenteraadsleden inleidde, stond
hij zelfs tamelijk uitvoerig bij dit denkbeeld stil. „Er zal eenerzijds" — dus
sprak hij bij die gelegenheid ,--, „een middel moeten gevonden worden, om
het noodige licht te ontsteken voor de gemeenteraadsleden ten plattelande,
en anderzijds een poging moeten worden gewaagd, om onze stadsgemeenteraadsleden een weer zelfstandige positie in den Raad te doen innemen bij
de behandeling van de heel andere problemen, die hun worden voorgelegd.
Zelfs afzonderlijke vergaderingen voor beide soort gemeenteraadsleden
zullen allicht gewenscht zijn. Maar hetgeen waaraan onze gemeenteraadsleden ten plattelande in de eerste plaats behoefte zullen hebben, is een
bureau van advies, waartoe ze zich wenden kunnen met alle vragen, die in
hun gemeentelijk leven in behandeling komen, vooral om hen advies te
doen inwinnen, hoeverre hun rechten gaan, en hoe ze hun zelfstandigheid
tegen den burgemeester en bij de Gedeputeerde Staten verdedigen kunnen.
--- Ook een beknopt, helder opgesteld handboek, waarin duidelijk de verhouding tusschen de gemeenteraadsleden en de hooge autoriteiten werd
uiteengezet, zoodat elk gemeenteraadslid ten plattelande zelf zien kon, wat
zijn rechten waren, hoever hij gaan kon, en op welk punt hij had te
zwichten, zou ongetwijfeld de positie van onze gemeenteraadsleden ten
plattelande sterken kunnen. Maar toch blijf ik in een afzonderlijk „Bureau
van Advies" het hoofdinstrument zien voor de vrijmaking van onze gemeenteraadsleden ten plattelande. Zulk een bureau leert dan uit de practijk
de quaesties kennen, die zich op het platteland voordoen; het verband
tusschen die locale quaesties leert het uitzien; en indien de gegeven adviezen,
voor zooveel ze van gemeen belang zijn, in het maandblad van den Bond
werden opgenomen, zou zich allengs een eenparigheid van gedragslijn kunnen
ontwikkelen, die dan later voor de opmaking van ons gemeentelijk program
uitmuntenden dienst kon doen."
Aldus Dr. Kuyper in 1908.
En zijn wensch werd verwezenlijkt; verwezenlijkt niet in dien zin, dat
het bureau hoofdzakelijk zich beperkte tot rechtskundige adviezen aan
raadsleden in plattelandsgemeenten. Zuiver rechtskundige vragen vormden
tegenover vragen van principieelen aard in de achter ons liggende jaren
een minderheid. En de relaties van het bureau beperkten zich volstrekt niet
tot de plattelandsgemeenten, doch strekten zich ook over de grootste stadsgemeenten uit.
Doch zonder twijfel mag erkend, dat dit deel van den arbeid der Kuyperstichting zich reeds in de eerste jaren van haar bestaan zeer bijzonder
bewogen heeft in de richting, destijds door Dr. Kuyper zoo met aandrang
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bepleit, en dat ook de vrucht, die reeds van dezen arbeid mocht worden
gezien, hoop geeft voor de toekomst.
En eindelijk neemt de zorg voor de bibliotheek en voor de gewenschte
lectuurverstrekking aan alien, die, hetzij voor studie, hetzij voor practischpolitieken arbeid of propaganda, een beroep op de Kuyperstichting doen,
een belangrijk en steeds meer beteekenend aandeel in de werkzaamheden van
het bureau.
Vooral ook dit deel van de taak van het bureau kan niet licht in beteekenis
worden overschat. Wil de arbeid der Kuyperstichting slagen, dan is het
eisch, dat in ruimen kring belangstelling wordt gevonden voor het bestudeeren en propageeren der antirevolutionaire beginselen. En de practijk
leert, dat een zorgvuldige lectuurverstrekking, zich zooveel mogelijk aanpassend bij den graad van ontwikkeling van den aanvrager en het bijzonder
doel, waarvoor de lectuur moet worden gebruikt, die belangstelling op zeer
gunstige wijze beinvloedt. Bij het behandelen der lectuuraanvragen is het
streven er dan ook op gericht, met die bijzondere factoren rekening te
houden.
En een steeds toenemende belangstelling toont, dat deze moeite niet
tevergeefsch is.
Doch het spreekt haast vanzelf, dat dit deel der taak Been sinecure is.
Het ordenen en geregeld bijhouden van een bibliotheek van den omvang
van bijna zestien duizend geschriften; het geregeld catalogiseeren en opBergen van nieuwe aanwinsten, van de omvangrijke tijdschriftlectuur en
van de belangrijkste gegevens van de dag- en weekbladen, stelt, op zichzelf
beschouwd, reeds hooge eischen. Doch daarbij komt nog het bijeenzoeken
en sorteeren van de meest gewenschte lectuur voor ieder bijzonder geval;
het geven van de noodige voorlichting bij het gebruik dezer lectuur; de
zorg voor verzending en --- niet het minst voor het regelmatig terugkeeren van verstrekte lectuur; waardoor een niet geringe last op de schouders
van het bureau wordt gelegd.
Daarbij moet nog in aanmerking genomen, dat een groeiende instelling
als de Kuyperstichting voortdurend op reorganisatie moet bedacht zijn,
teneinde zich geleidelijk meer bij de behoeften aan te passen en in ruimeren
kring invloed te kunnen oefenen.
Zoo bleek reeds eenige jaren na den aanvang der werkzaamheden de
beschikbare ruimte in het Kuyperhuis ten eenenmale ontoereikend voor
een behoorlijk functioneeren van bureau en bibliotheek. De bibliotheek was
versnipperd over tal van grootere en kleinere vertrekken van den zolder tot
den kelder toe; de wijze van opberging leidde herhaaldelijk tot stagnatie;
en de beschikbare ruimte voor werkzaamheden werd zoo bekrompen, dat
naar nieuwe wegen moest worden uitgezien.
Bind 1926 slaagde het Bestuur der Kuyperstichting er in de hand te
leggen op het nevenliggend pand Dr. Kuyperstraat No. 3, hetwelk bij het
Kuyperhuis werd gevoegd.
De bibliotheek werd nu bijeen gebracht in enkele groote lokalen; opnieuw,
in verband met de eischen der practijk, geordend; en in dier voege opgesteld,
dat ook bezoekers van het Kuyperhuis er zonder veel moeite den weg in
kunnen vinden, De bureauruimte kon worden aangepast bij den krachtigen
groei der eerste jaren. En ook voor het Centraal Comite en voor de
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vergaderingen, die in het huis der Antirevolutionaire Partij een onderdak
vinden, kon meerdere lokaliteit worden beschikbaar gesteld.
Het tweede deel der statutaire taak der Kuyperstichting bewoog zich in
de sfeer van historische en wijsgeerige studie.
Voor historische studie verbond het Bestuur tijdelijk aan het bureau der
Kuyperstichting Mr. G. M. den Hartogh. Zijn taak behelsde het bestudeeren
van een gedeelte van de geschiedenis der Antirevolutionaire Partij. En de
resultaten dezer studie --- ten deele reeds in nota's neergelegd --- zullen
straks onder toezicht van Prof. Goslinga van Amsterdam worden gepubliceerd.
Ook de geschiedenis van de calvinistische rechts- en staatsleer, met name
die van den beroemden calvinistischen staatsrechtsgeleerde Althusius werd
ter hand genomen. Een studieopdracht op dit terrein werd verstrekt aan
Mr. J. J. Hangelbroek, sinds eenigen tijd als assistent aan het bureau
werkzaam.
Voorts verleende het bestuur medewerking bij het ordenen en catalogiseeren van de schriftelijke nalatenschap van Dr. A. Kuyper voorzoover
niet gepubliceerd; terwijl het voortzetten van de publicatie van de bekende
Kuyper-bibliographie van Ds. Rullmann en ook het tot stand brengen van
een beschrijving van de schoolstrijdliteratuur door de Kuyperstichting bevorderd werd.
Het wijsgeerig deel der staatkundige werkzaamheid kwam goeddeels voor
rekening van Dr. H. Dooyeweerd, die --- aanvankelijk aan het bureau der
Kuyperstichting werkzaam — thans een professoraat aan de Vrije Universiteit bekleedt en in die functie zijn wijsgeerige werkzaamheid ook tot het
terrein der Kuyperstichting uitstrekt. Het voorloopig resultaat zijner studien
zag ten deele reeds in A.R. Staatkunde, het tijdschrift der Kuyperstichting,
het licht.
Vraagt men echter, hoe het staat met den Kuyperkatheder, waarover zoo
herhaaldelijk bij de propaganda voor het millioen gesproken is en waarvan
ook het statuut der Kuyperstichting gewag maakt, dan moeten we antwoorden: een dergelijke leerstoel is er nog niet. Het besluit der Deputatenvergadering, krachtens welke die leerstoel zal moeten worden ingesteld,
hat nog op zich wachten en zal ook niet genomen worden voor de geschikte
hoogleeraar zal zijn gevonden.
Doch al ontbreekt thans nog de persoon, het leervak wordt beoefend: aan
het bureau der Kuyperstichting bij den dagelijkschen theoretisch- en practisch•
wetenschappelijken arbeid; aan de hoogeschool, waar Prof. Dooyetveerd
ook de calvinistische rechts- en staatsleer tot voorwerp van studie gekozen
heeft.
Tenslotte nog een enkel woord over het publiceeren van geschriften en
het aanwenden van alle verdere wettige middelen ter bereiking van het doel
der Kuyperstichting.
Dit is een ruim arbeidsterrein. Doch een middel is uitdrukkelijk door de
statuten uitgesloten, n.l. het aanwenden van de geldmiddelen der Stichting
tot rechtstreekschen financieelen steun bij de verkiezingen.
Intusschen heeft de Kuyperstichting van de Kamerverkiezingen van 1922
of zijdelings den verkiezingsarbeid op velerlei wijze bevorderd.
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Zij deed dit door in grooten getale eenvoudige verkiezingslectuur beschikbaar te stellen over allerlei onderwerpen, die aan de orde van den
dag waren.
Zij deed dit
zij het ook slechts bij uitzondering -- door een bijdrage
te verleenen aan het Centraal Comitt, teneinde dit comite in staat te stellen
steun te bieden aan de plaatselijke antirevolutionaire pers, voorzoover
deze dreigde door financieele zwakte ten onder te gaan.
Zij deed dit tenslotte door het organiseeren van cursusvergaderingen ter
voorlichting van alien, die in de verkiezingscampagne leiding hebben te geven.
Gaan we de reeks publicaties der Kuyperstichting na, dan treffen we
daaronder nog geen standaardwerken aan. Maar is dit te verwonderen?
Zal wel iemand de Kuyperstichting een verwijt kunnen maken, dat zij in
de korte periode van haar bestaan naast den arbeid, die reeds ten behoeve
der partij werd verricht, niet bovendien nog met grootere handboeken
voor den dag is gekomen? Er is gewerkt; de arbeid heeft reeds vrucht
afgeworpen; en straks zullen wellicht meer omvangrijke bronnen voor
voorlichting worden gepubliceerd. Doch overhaasting schaadt. Ze zou aan
het werk der Kuyperstichting meer afbreuk doen dan het bevorderen en
ons niet vooruit, doch achteruit brengen.
Trouwens, het orgaan der Kuyperstichting „Antirevolutionaire Staatkunde" mag een publicatie van omvang en beteekenis worden genoemd.
In 1924 werd dit tijdschrift opgericht en van maand tot maand gaf het
gedurende reeds bijna vier jaren door middel van artikelen en adviezen
leiding bij de bestudeering en de toepassing der antirevolutionaire beginselen.
De drie lijvige deelen der reeds verschenen jaargangen mogen zonder overdrijving een „Fundgrube" voor studie en voorlichting worden genoemd.
En reeds ontving het orgaan een belangrijke uitbreiding door toevoeging
van een driemaandelijksch nummer, dat sinds Januari 1927 verschijnt en
bestemd Is voor artikelen van grooteren omvang en van meer technisch- en
theoretisch-wetenschappelijken aard.
Op deze wijze heeft de Kuyperstichting gedurende de jaren van haar
bestaan gewerkt ter bevordering van de studie, toepassing en propaganda
der antirevolutionaire beginselen. Het kapitaal, haar door de stichters van
het millioenfonds toevertrouwd, bleef intact. En de belegging kon dienstbaar gemaakt worden aan de uitbreiding van het christelijk lager onderwijs.
Doch de vrucht van dit kapitaal bood de middelen voor den arbeid en
zal dit ook in de toekomst moeten doen.

De Kuyperstichting heeft toch -- en hiermede beeindigen wij dit overzicht
ook, en vooral, beteekenis voor de toekomst.
Haar geboorte greep plaats in den rumoerigen en veelbewogen naoorlogstijd, toen de vooruitzichten voor ons land en yolk, en niet minder
ook voor onze partij, allesbehalve rooskleurig waren; hare werkzaamheid
viel samen met crises op staatkundig, economisch en maatschappelijk gebied,
die de geestelijke en stoffelijke belangen der natie op ernstige wijze bedreigden; en ook de toekomst, waarin zij haar tank zal moeten voortzetten,
vertoont geen rustig perspectief. Er heerscht onrust op internationaal terrein,
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waar Rusland nog altijd het brandpunt vormt der revolutionaire propaganda
en in het fascisme de oude Macchiavellistische machtstheorie nieuwe
triumphen beleeft; doch ook, en wellicht niet minder, treft men die onrust
binnen de landsgrenzen. Want al schijnt het onmiddellijk revolutiegevaar,
althans in ons Europeesch gebied, bezworen en het hoogtepunt der economische crisis achter den rug, het toenemend ongeloof graaft geleidelijk de
grondslagen weg, die het christendom onder onze hedendaagsche samen
leving legde; terwijl wantrouwen en verdeeldheid de rechtsche groepen
vaneenscheurde.
Was er acht jaren geleden reden om de actie voor het millioenplan to
beginnen, thans is er niet minder reden tot dankbaarheid, dat dit streven
is geslaagd en in de Kuyperstichting aan de Antirevolutionaire Partij een
bolwerk is geschonken in den strijd tegen ongeloof en revolutie.
Wat de toekomst brengen zal, Been mensch weet het. Doch ook al moge
die toekomst donker zijn en al moge er veel, wat vast scheen, wankel
blijken, de Kuyperstichting zal in Gods kracht haren arbeid tot verdieping
en verbreiding der antirevolutionaire beginselen voortzetten en zij zal onder
den zegen des Heeren blijven een opgericht teeken in het midden van de
partij, getuigend van de geloofskracht en den geloofsmoed dergenen, die
haar tot eere van Gods Naam hebben tot stand gebracht.

DE ANTIREVOLUTIONAIRE VROUW
EN HET STAATKUNDIG LEVEN
DOOR H. S. S. KUYPER.

De A. R. vrouw benadert het staatkundig leven anders dan de man. Zij
verheft zich hier niet op, zij schaamt er zich niet over. Zij zou het niet
anders willen. Want door het anders te willen zou zij een scheppingsordinantie Gods geweld aan doen.
God schiep haar „vrouw", en daarin ligt haar roeping, haar geluk, haar
eere. Zij wil niet meer dan vrouw, zij wil niet „man" zijn.
Gods scheppingsordinantie voor haar vrouwenleven benauwt haar niet,
drukt haar niet. Zij verzet er zich niet tegen. Zij heeft Gods geboden lief,
en weet, dat gehoorzamen aan Hooger macht het hoogste levensgeluk is.
Tegen de Revolutie, die het feminisme heeft voorgebracht
van de
vrijheid der vrouw „bedriegelijke belofte" en „jammerlijke caricatuur"
stelt zij als Anti-revolutionaire vrouw het Evangelie, dat alleen haar waar-.
achtige vrijheid waarborgt. Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben,
zoo zult gij waarlijk vrij zijn. 1 )
De A. R. vrouw benadert het staatkundig leven anders dan de man, niet
alleen omdat zij anders is, maar ook omdat zij een andere roeping in 't
leven heeft.
Dat anders zijn en die andere roeping voelt zij als een eenheid.
God schiep haar als een ander mensch dan de man, en dus spreekt het
vanzelf, dat zij ook een andere levensroeping heeft.
Het is hier de plaats niet
hoe aantrekkelijk het onderwerp ook zij —
over die andere levensroeping met name in 't gezin, maar ook in Kerk en
maatschappij, in den breede uit te weiden.
Ik moet mij beperken tot de roeping der A. R. vrouw ten opzichte van
het staatkundig leven.
En dan geloof ik, dat iedere A. R. vrouw 't met mij eens zal zijn, als ik
zeg, dat zij op geen terrein des levens zich zoo bewust is van het verschil
in levensroeping tusschen haar en den man als juist op staatkundig terrein.
In de eerste plaats omdat het een strijdperk is, waar aanhoudend, dikwijls
hevig, gevochten moet worden.
De man is de strijder. Daarvoor is hij toegerust met bijzondere kracht
naar geest en lichaam beide. Hij kan „tegen 'n stootje". Wonden en ver1

) Joh. 8 : 36.
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wond worden deert hem weinig. De strijd roept zijn sluimerende krachten
wakker. Het wapentuig is hem lief. Het nemen van de vijandelijke veste
zijn glorie.
Hoe anders de vrouw! Zij is zwakker en gevoeliger naar geest en lichaam
beide. Zij trekt zich de dingen veel meer aan. De forsche stoot, die den
man nauwelijks doet wankelen, slaat haar neer. Het strijdrumoer vermoeit,
verschrikt haar. Zwaar wapentuig vermag zij niet te torsen. Wonden en
dooden boezemt haar weerzin in.
Is het wonder, dat het leger louter uit mannen bestaat, en niet uit vrouwen
zou kunnen bestaan?
In de tweede plaats wordt voor den strijd op staatkundig terrein vereischt
uitgebreide en nauwkeurige kennis van wetten en wordingsgeschiedenissen
van wetten. Een koele, krachtige beheersching van schier matelooze en
dikwijls droge, dorre gegevens.
Een hersenarbeid, die zelfs menig man inspanning kost
maar waartoe
de vrouw niet dan bij hooge uitzondering in staat kan zijn.
En in de derde plaats is voor den strijd op staatkundig terrein noodig
een stipt onderscheiden van personen en zaken, iets wat de vrouw doorgaans
zeer moeilijk valt.
Dat komt omdat de vrouw het leven benadert met haar hart.
„Des Weibes Urtheil ist seine Liebe
wo es nicht liebt, hat schon
geurtheilt das Weib" heeft, meen ik, Goethe gezegd.
Het vrouwenhart hangt aan personen. Die begrijpt en doorziet ze door-

gaans beter dan de man. Ze „voelt" sympathie of antipathie, al kan ze
't niet beredeneeren. En een der moeilijkste dingen voor een vrouw is zeker:
't verkeerde te erkennen in iemand, dien ze liefheeft, en 't goede te waardeeren in iemand, dien ze niet lijden mag.
Terwij1 de man
wiens levenscentrum veel meer in zijn hoofd dan in
zijn hart zit
personen vager ziet, maar beginselen duidelijker. Personen
maken minder indruk op hem, hij rekent er minder mee. Des te meer met
beginselen. Die ziet hij veel scherper dan de vrouw.
Ook daarom is hij, en niet de vrouw, de aangewezen mensch voor den
zwaren beginselstrijd, die op staatkundig terrein, zonder aanzien des persoons, gestreden moet worden.
Met 't bovenstaande bedoel ik waarlijk niet, dat de A. R. vrouw onverschillig tegenover 't staatkundig leven zou staan.

Al mist zij den scherpen kijk op 't beginsel, den man eigen, toch voelt
zij met haar fijn-besnaard intuitief leven zeer wel, dat het ook op staatkundig terrein gaat om heilige, ons door God geopenbaarde beginselen.
Ze gelooft, dat het staatkundig leven met een overheid, die ons regeert,
een gave is van Gods algemeene genade, om in 't volksleven de doorwerking
der zonde te stuiten. En dat ook deze gave Gods tot Zijn eer en tot heil
des yolks kan worden gebruikt, maar ook kan worden misbruikt tot schending van Gods gebod en tot verderf van 't yolk. En dat daarom ook op
staatkundig terrein de antithese, door God zelf in Gen. 3 : 15 gesteld,
dOOrwerkt.
Zij weet, krachtens haar belijdenis, aan welken kant zij staat, en waarom.
En al roept God haar niet tot deelname aan de practische politiek, toch is
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haar liefde voor ons A. R. beginsel groot genoeg, om haar een rijk aandeel
in den staatkundigen strijd te doen nemen.
Trouwens, al geschieden er dingen in 't staatkundig leven, die boven haar
vrouwelijk grijpvermogen uitgaan toch worden er beslissingen genomen
op staatkundig terrein, die zij, zoo al niet in alle details, toch in hoofdzaak
zeer goed vat, en waarin zij met hart en ziel meeleeft.
Ik behoef u slechts den 80-jarigen schoolstrijd, en den strijd tegen de
reglementeering te noemen, om u de A. R. vrouw te doen zien, met haar
moederhart en zusterlijk erbarmen mee-lijdend, mee-strijdend, mee-biddend
om een overwinning, waarbij het recht van haar vrouwenleven in 't gezin
en de eer van haar vrouwenleven in de maatschappij zoo nauw betrokken
was.
Mee-lijdend ook. Niet alleen heeft de A. R. vrouw in die van kruitdamp
donkere dagen meegeleden om wat haar mannen op 't slagveld te doorstaan
hadden maar ze heeft „in de tente" menig offer moeten brengen om
altijd weer den strijder, dien ze zoo lief en zoo noodig had, of te staan
voor de groote worsteling, waartoe ze hem van God geroepen wist.
Ook in dit opzicht zijn man en vrouw onderscheiden.
De man slaat zijn slag in 't krijgsrumoer op het open veld. Dat is zijn
kracht.
De vrouw brengt het offer in de stilte van de binnenkamer. Dat is haar
kracht.

Van hetgeen met name de vrouwen onzer Christelijke onderwijzers in
de hitte van den schoolstrijd doorstaan en bereikt hebben, gaf eenmaal
De School met den Bijbel dit schoone getuigenis:
„Zij hebben in stilte gezwoegd; de grooter zorgen van het wassende gezin gedragen.
Zij hebben niet geklaagd. Het kwam in haar niet op, ons te doen reiken naar de
korf, die toch steeds beter gevuld was dan de onze. Zij wisten niet beter, of het
hoorde zoo, dat ze als vrouw van een Christelijk onderwijzer wat weer zorg had
dan die van een openbaren collega.
Haar moed is dikwijls grooter geweest dan de onze. Haar geloof krachtiger,
Naar invloed op de kracht van ons beginsel, niet publiek zich openbarend, maar in
stilte doorwerkend.
Zij mee hebben ons geholpen, zij de stille hulptroepen, die ons in 't heetste van
den strijd, bij de grootste zorg, in haar liefde voor ons levenswerk, zijn trouw
gebleven.
Die onze zorg zoo met ons deelden, dat ze die als de grootste helft voor haar
rekening namen."

Die waardeering door den man doet het A. R. vrouwenhart goed.
En ik wil er hier aan toevoegen, dat, hoe hooger positie den man in
den politieken strijd is aangewezen, hoe zwaarder en verantwoordelijker
post hij bekleedt, --, hoe grooter het offer is, dat zijn vrouw in 't hemgedurig-weer-afstaan voor ons beginsel te brengen heeft.
Veel is van de vrouwen onzer leiders, van Mevrouw Groen van Prinveel is door haar gegeven.
sterer tot Mevrouw Colijn toe gevraagd
Haar plaats in ons A. R. leven was en is zeker een eervolle, maar ook een
moeitevolle. En niet te schatten, want niet onder woorden of cijfers te
brengen, is het aandeel dat deze vrouwen, door het brengen van groote
en gedurige offers van rust en huiselijke gezelligheid, niet alleen in onzen
strijd maar ook in onze overwinningen gehad hebben.
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Zij staan vooraan onder hare zusteren ook in de wijding van haar
levensoffer.
Laten wij dat laatste nooit vergeten!
Het bovenstaande is niet alleen van kracht voor het verleden, maar ook
voor het heden, voor onzen wonderlijken nieuwen tijd, die zoo vele en zoo
groote veranderingen óók voor het vrouwenleven heeft gebracht.
Op staatkundig terrein bestaat de grootste verandering voor de vrouw
hierin, dat zij krachtens de wetgeving des lands verkiesbaar is voor Staten
en Raden en het recht heeft voor die colleges haar stem uit te brengen.
In dit opzicht staat de A. R. vrouw van thans anders tegenover het
staatkundig leven dan de A. R. vrouw van voorheen, die noch passief noch
actief kiesrecht bezat.
Over deze beide bevoegdheden: passief en actief kiesrecht, een enkel
woord.
Dat er op den regel „de vrouw krachtens aard en roeping niet geschikt
voor staatkundig leven" uitzonderingen zijn, zou ik, aan de hand van Schrift
en geschiedenis, niet durven ontkennen.
Hoezeer de Schrift telkens toont, dat de plaats der vrouw in het gezin
ligt toch verbiedt de Schrift nergens het deelnemen der vrouw aan het
openbare leven. ( Zooals 't haar b.v. wel verboden is het leerambt in de
kerk te bedienen.)
En er zijn vrouwen geweest, al waren ze verre in de minderheid, die, op
bijzondere wijze door God daartoe bekwaamd en geroepen, bleken metterdaad gaven voor 't publieke leven, zelfs voor 't staatkundig leven te hebben.
Ik noem slechts Deb or a, de huisvrouw van L a p p i d o t h, die, als
richteres, in 't staatkundig leven van Israel een schoone en belangrijke rot
gespeeld heeft.
God schonk Debora aan Israel als verhooring op het gebed des yolks
om verlossing van zijn vijanden. Debora roept Barak en zijn leger op. Zij
zendt hem uit ten aanval. Op Baraks verzoek trekt zij zelve mee met het
leger. Zij vuurt hem aan tot den strijd. En als zij, na de overwinning, haar
lofzang dicht, gewaagt zij dankbaar van wat zij op staatkundig terrein voor
haar yolk mocht doen. Zij bezingt de ellende en de verwarring onder het
yolk,
„totdat ik, Debora opstond, eene moeder in Israel." En de Schrift
laakt dit optreden niet, maar looft het.
En zijn wij niet gezegend in 't bezit van een Godvreezende Koningin, door
God met singuliere gaven voor 't vervullen van Haar staatkundige taak
toegerust? Heeft niet onze Koningin-Moeder, wier 70sten verjaardag wij
dit jaar met groote dankbaarheid gevierd hebben, als Regentes van het
Koninkrijk getoond, voor Haar hooge roeping in ons staatkundig leven ten
voile berekend te zijn? En wordt niet Prinses Juliana met de grootste zorg
voor haar toekomstige staatkundige roeping voor ons yolk voorbereid?
Er zijn regels voor 't vrouwenleven, waarop geen uitzondering toelaatbaar is. Bovengenoemd „kerkelijk verbod" is er zoo een.
Maar er zijn ook regels voor 't vrouwenleven, waarop wel uitzondering
mogelijk is.
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Letten wij op het „Er staat geschreven" en „Er is geschied", dan zien
we dat God soms metterdaad vrouwen een taak op staatkundig gebied
aanwijst.
Die uitzondering is dan altijd het gevolg van een bijzondere en kennelijke
roeping Gods. En die uitzondering is waarneembaar door „singuliere gaven"
der vrouw verleend --- en door Gods leiding der tijdsomstandigheden.
Zooals men weet heeft onze A. R. partij zich over de kwestie van het
passieve ldesrecht uitgesproken.
13 Mei 1920 werd door de Deputatenvergadering een Commissie benoemd, om advies uit te brengen over de houding door de A. R. partij in
te nemen ten opzichte van het zoogenaamde passieve Vrouwenkiesrecht.
In haar rijk gedocumenteerd rapport van 11 Mei 1921 kwam deze commissie, bekend onder den naam commissie-Idenburg, tot een eenparige
conclusie, waarvan wij hier, als voor ons doel vooral van belang, het
volgend gedeelte overnemen:
„Op grond van al het vorenstaande is de Commissie van oordeel, dat
God de vrouw in het algemeen een andere taak heeft aangewezen dan
haar door toepassing van het politieke passieve Kiesrecht zou worden
toegedacht;
dat derhalve de Antirevolutionaire partij zich heeft te onthouden van het
candidaatstellen van vrouwen;
dat op dezen regel alleen uitzondering toelaatbaar is, als onder de leiding
des Heeren het voor de Antirevolutionaire partij duidelijk geworden is, dat
dit door God is gewild;
dat dit thans niet het geval is."
De in hetzelfde jaar gehouden Deputatenvergadering sloot zich bij rapport
en conclusie aan in deze resolutie:
„De A. R. partij, vereenigd in hare Deputatenvergadering te 's-Gravenhage den
14en October 1921;
spreekt als haar gevoelen uit:
dat bij verkiezingen voor Staten en Raden door de bij het Centraal-Comite
aangesloten kiesvereenigingen geen vrouwen candidaat behooren te worden gesteld,
zoolang de A. R. partij niet in haar wettige vergadering van een tegenovergesteld
gevoelen blijk geeft."

Ik zou niet durven beweren, dat iedere A. R. vrouw met deze resolutie
tnstemt.
Maar, welke haar persoonlijke opinie zij. als A. R. vrouw eerbiedigt zij
wettig genomen partijbesluiten.
Toch heeft de partijleiding de A. R. vrouw moeilijke oogenblikken bezorgd ten opzichte van 't actief kiesrecht.
Wat was de oorzaak van die „moeilijke oogenblikken"?
Deze, dat de A. R. vrouw is opgevoed in de leer, dat algemeen kiesrecht
en vrouwenkiesrecht, voorzoover ze beide uit revolutionair beginsel stain-men, afkeurenswaard zijn. Een gevaar, dat ons wel bedreigde, maar dat
met man en macht moest bestreden, zoo mogelijk afgewend worden.
En zie, toen de wet-Marchant van 9 Augustus 1919 ons het algemeen
stemrecht, benevens stemplicht, bracht voor mannen en vrouwen beide, —
zoo „revolutionair" mogelijk dus! --, toen werd de A. R. vrouw door de
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partij-leiding opgeroepen, om toch trouw te gaan stemmen, en zoodoende
de zege voor onze beginselen te helpen bevechten!
Dat is voor menige A. R. vrouw een harde dobber geweest. Want daar
kwam „heel haar gevoel" tegen op. Juist omdat ze vrouw is, en de dingen
niet benadert met haar intellect, maar met haar hart, kon zij dien (schijnbaren) ommezwaai vatten noch volgen.
En toch heeft zij leeren begrijpen, dat de leiding, die haar opriep, gelijk
en zij ongelijk had.
Zij heeft in dit opzicht een politieke scholing doorgemaakt.
Wat haar voorgangsters van de oude garde niet behoefden te begrijpen,
heeft de tegenwoordige A. R. vrouw moeten en kunnen begrijpen.
En dat „kunnen" begrijpen wat waarlijk niet makkelijk was hangt
samen met het proces van ontwikkeling, dat de vrouw, ook de A. R. vrouw,
de laatste decennien doormaakt.
Prof. Bavinck heeft dit in zijn boek De vrouw in de h e d e nd a a g s c h e m a a t s c h a p p ij aldus, in sinds beroemd geworden woorden, geformuleerd:
„De ziel der vrouw is ontwaakt, en geen macht ter wereld brengt haar
terug tot de onbewustheid van weleer." 1)
Die ontwaking en bewustwording der vrouw voltrekt zich in de laatste
jaren 66k op het voor haar zoo moeilijk terrein der staatkunde.
Hoe komt dat?
Een der factoren werd door Prof. Bavinck in zijn rede in de Eerste
Kamer van 15 Mei 1917 aldus aangewezen:
„De staat heeft zijn werkzaamheden buitengewoon
uitgebreid op
sociaal terrein en naarmate nu de staat
zich gaat bewegen op sociaal
terrein, naar die mate gaat hij zich ook bewegen op een terrein dat, om
zoo te zeggen, van huis uit de vrouw toebehoort. Men denke b.v. aan
armenzorg, opvoedings- en tuchtwezen, aan ziekenverpleging, allemaal taken,
waarmede de Staat zich bemoeit en die door dezen dikwerf worden ter
hand genomen. Welnu toen heeft de staat gezegd: hiervoor zijn de vrouwen
uitnemend geschikt, en toen zijn zij ook deze loopbaan ingegaan.
Wat is daarvan het gevolg? Dat de vrouwen, die meer en meer aan den
huisarbeid worden onttrokken en in de maatschappij in allerlei betrekkingen
optreden, hoe langer hoe meer, naarmate zij dien weg opgaan, belang gaan
stellen in en ook belang gaan krijgen bij de staatkundige leiding, welke op al
deze terreinen gegeven wordt."
Dit alles geldt natuurlijk slechts een bepaalde groep vrouwen. Maar elke
A. R. vrouw heeft moeten leeren, door dieper inzicht in de eigenaardig•
heden van het staatkundig leven, een helderder begrip te krijgen van de
verhouding, waarin onze beginselen tot de praktijk van het politieke leven
staan.
trouwens nergens elders!
Het staatkundig leven in Nederland
is
geen A. R. schepping, maar berust op een samenstel van allerlei wetten en
bepalingen, tot stand gekomen onder allerlei historische invloeden en als
vrucht van den strijd van meeningen en beginselen. Onze staatswetten zijn
dus geheel of gedeeltelijk uit verschillenden hoek afkomstig.
1

) Blz. 78.
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Wie uitsluitend wetten zou willen gehoorzamen, rechtstreeks uit ons
beginsel voortvloeiend, kan dus geen deelnemen aan, maar dan ook geen
invloed uitoefenen op ons staatkundig leven.
Willen we onzen invloed op de Nederlandsche staatsinstellingen behouden
en uitbreiden, en dat is toch het doel van onzen politieken strijd
dan is er maar een weg: betreding van het staatkundig terrein met inachtneming van de tvetten, die dear Belden. En dus stemmen volgens het bestaand
kiesstelsel. Niet alleen de man maar ook de vrouw.
Bovendien leerde de A. R. vrouw inzien dat niet alleen haar stemrecht,
maar ook 't algemeen mannen-stemrecht van revolutionairen huize is.
We hebben thans een individualistisch kiesrecht. Terwiji het kiesrecht,
dat wij als A. R. zouden begeeren, een organisch kiesrecht is. Het stemmen
door gezinshoofden of door hen, die als gezinshoofden kunnen gerekend
worden 't zij man of vrouw.
Naar dat ideaal blijven wij streven, ook door gebruik te maken van het
tegenwoordig kiesstelsel.
Ware het zonde voor een vrouw, om haar stem uit te brengen, dan zou
zij het natuurlijk onder geen voorwaarde mogen doen.
Maar terecht is door de commissie-Idenburg opgemerkt, dat het invullen
door de vrouw van het stembiljet niet als zonde kan worden bestempeld.
Wel zou zij schuldig staan, indien zij niet naar vermogen medewerkte
om te komen tot een politieke verbetering, die het mogelijk maakte de
eerepositie der vrouw op verschillend terrein te handhaven te veroveren
,-- of te heroveren.
Volgens de commissie-Idenburg moeten de A. R. vrouwen het stembiljet
gebruiken mede „om het getuigenis tegen het verwerpelijke individualistische
kiesrecht te sterken en om te bewerken dat de vrouw weder worde teruggebracht op de haar door God aangewezen plaats."
Ook dit heeft de A. R. vrouw leeren verstaan.
En zij bezon zich verder, dat onze vier Christelijke kabinetten alle zijn
voortgekomen uit een revolutionair kiesstelsel.
Ja, dat op het invullen van hun „revolutionair" stembiljet onze mannen
den zegen Gods hebben afgesmeekt, zooals ze ook, met heel hun A. R. hart
toornend tegen 't onrecht, toch der liberale regeering gehoorzaam, trouw
hun belasting voor de instandhouding der openbare school hebben betaald.
En wat de A. R. vrouw bovenal aangreep, was de vreugdekreet, waarmee
in 't revolutionaire vrouwenkamp het vrouwenkiesrecht begroet werd. Nu
had dan eindelijk de revolutionaire vrouw door haar stembiljet de macht
in handen om haar boos beginsel over 't vrouwenleven te doen zegevieren.
Ontstellend zijn de gruwelen, die van deze zijde voor 't vrouwenleven als
„idealen" worden begroet.
De heer H. Colijn heeft in zijn Deputatenrede van 23 April 1925 „O m
de b e w a r i n g van het pan d" op de meest ernstige wijze zijn
waarschuwend woord doen weerklinken tegen de gevaren, die in onze dagen
huwelijk, gezin en vrouwenleven bedreigen.
Een euvel, dat hij, twee jaar later in zijn „D e 1 e n d e n e n omgord",
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aldus heeft gesignaleerd: „de ondergraving van de grondslagen van huwelijken gezinsleven en de aantasting van het gezagsbeginsel."
Waar de revolutionaire vrouw door middel van haar stembiljet de heiligste
goederen van 't vrouwenleven poogt te rooven, voelt de A. R. vrouw den
plicht, om door middel van haar stembiljet die geestelijke schatten te helpen
beschermen.
Een nieuwe verantwoordelijkheid was haar op de schouderen gelegd.
Een verantwoordelijkheid, die niet alleen practisch haar verplichtte tot
stemmen maar ook theoretisch haar den eisch stelde beter dan tot dusver
onze A. R. beginselen te leeren kennen, en zoodoende met meer kennis
van taken den strijd op politiek terrein te kunnen volgen.
Een verheugelijk teeken des tijds is daarom zeker, dat de Bond van
Meisjesvereenigingen op gereformeerden grondslag in Nederland, volgens
artikel III van zijn statuten, tot de taak der M. V. óók rekent:
„hare leden bekwaam te maken, om hare toekomstige roeping in (den)
Staat overeenkomstig den eisch van Gods Woord te vervullen";

dat daartoe in het Bondsorgaan B o u w en en B e w a r en een Leidraad
A. R. beginselen gegeven wordt;
en dat de heer H. Colijn op den zevenden Bondsdag te Arnhem (3 Juni
1926) voor de meisjes een referaat over A. R. beginselen heeft gehouden:
„Dienst en wederdienst".
Dat alles zou in vroeger dagen niet denkbaar, maar ook niet noodig
zijn geweest.
Thans wordt meer en meer de politieke opvoeding der A. R. vrouw als
eisch van onzen ontzaglijk-ernstigen tijd, met zijn groote gevaren voor
't vrouwenleven, gevoeld.
Niet alsof de A. R. vrouw daartoe afzonderlijke politieke vereenigingen
of kiesvereenigingen zou moeten opricht. Dat zou bedenkelijke zwenking
naar 't feministisch beginsel zijn!
Neen, de A. R. vrouw wone, voorzoover haar gezinstaak dit toelaat, de
vergaderingen der in haar woonplaats bestaande kiesvereeniging bij. De
A. R. man doe, meer nog dan vroeger, zijn vrouw in zijn politieke belangstelling en werkzaamheid meeleven. En vooral verzuime de vrouw niet,
trouw een A. R. Dagblad te leden. En zij kweeke zelf in haar gezin bij haar
kinderen de lief de voor den arbeid voor het Koninkrijk Gods ook op staatkundig terrein.
Zoo zal zij zichzelf en anderen er steeds meer van doordringen, hoe Gods
ordinantien voor haar vrouwenleven in 't gezin en daarbuiten,
moederschapszorg, ontslag gehuwde ambtenares, huwelijkswetgeving
door ons
A. R. beginsel worden hooggehouden en beschermd tegen de goddelooze
aanslagen, die tegen huwelijk, gezin en moederschap van revolutionaire
zijde beraamd worden.
De A. R. vrouw heeft leeren inzien hoe zij alle krachten moet inspannen,
om het groote gevaar, dit in onzen tijd haar vrouwenleven bedreigt, te
helpen afwenden. En door haar stembiljet kan zij zelve de plaats, die haar
Schepper haar in Zijn wijsheid in gezin en maatschappij aanwees, helpen
beschermen en verdedigen.
En tenslotte, en bovenal, weet zij dit:
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Hoe gewichtig de belangen van haar vrouwenleven ook zijn, die thans
op politiek terrein op spel staan --, toch geven die belangen niet den doorslag.
Als A. R. vrouw kent zij het heilig motief van onzen strijd. En daarom
in de eerste plaats leeft zij mee in dien strijd.
Het is een strijd om de hadhaving van Gods ordinantien voor het staatkundig leven, zooals die ons in de H. Schrift geopenbaard zijn.
Een strijd om beginselen.
Beginselen, waarbij de belangen der vrouw veilig zijn.
Want de toepassing van het A. R. beginsel op onze wetgeving beteekent

ook: handhaving van de plaats die God de vrouw, in onderscheiding van
den man, in en buiten het gezin heeft aangewezen.
En die plaats, wiji Goddelijk van oorsprong, is voor de vrouw de beste,
de hoogste, en als zij God vreest, ook haar 't liefste.

ONZE PARTIJ EN DE REVOLUTIONAIRE
WOELINGEN (TWEE HISTORISCHE MOMENTEN)
DOOR L. F. DUYMAER VAN TWIST.
De parlementaire geschiedenis van Nederland is rijk aan historische momenten.
Den eenen keer stond zulk een moment in het teeken van de overwinning,
die na langen bangen strijd was verkregen geworden, de andere maal werd
het beheerscht door nieuwe richtlijnen, die het politieke en maatschappelijke
leven in andere bedding voerden. Nu eens demonstreerde de groote gebeurtenis zich in het opheffen van de banier, waaromheen de nationale eenheid
van het yolk zich openbaarde en weer bij een andere gelegenheid ging het
om de veiligheid van den staat bij het verdedigen van het gezag tegen het
brute geweld der revolutie.
Al deze momenten: de pacificatie inzake het onderwijs, het optreden
van het eerste coalitie-kabinet, het mobiliseeren van het leger, het verzet
tegen revolutionaire woelingen, om slechts van deze vier to gewagen, gingen
niet buiten de Anti-revolutionaire partij om. Integendeel, deze momenten
hebben haren machtigen invloed ondergaan.
En dit kon ook niet anders, waar zooveel eminente mannen in den loop
der tijden aan de spits van de Anti-revolutionaire partij optrokken.
Wij noemen slechts de namen van Groen van Prinsterer, Kuyper,
Keuchenius, Talma, de heldenfiguren, die van ons heengingen; wij wijzen
op mannen als Colijn, Idenburg, Heemskerk, die in Gods gunste altijd nog
onze partij mogen dienen.
Op het gouden feest van de Anti-revolutionaire partij brengen wij dezen
voortrekkers stille hulde. Wij gedenken hen alien met grooten eerbied en
danken God voor wat deze voormannen in Zijne kracht, vaak in moeilijke
tijdsomstandigheden en op historische momenten van ons volksbestaan, tot
zegen van het Vaderland mochten verrichten.
Twee historische momenten vragen op deze bladzijden onze bijzondere
aandacht: de Spoorwegstaking van het jaar 1903 en de gebeurtenissen kort
na het eindigen van den Wereldoorlog in het jaar 1918.
31 Januari 1903.
De ouderen onder ons herinneren het zich nog levendig, hoe, nu 25 jaren
geleden, in de laatste dagen van Januari 1903, ontroering en bezorgdheid
zich van ons yolk meester maakten, welke gemoedsgesteldheid, toen de
beruchte 31ste Januari was aangebroken, in een paniekstemming oversloeg.
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Wat was er in den aanvang van het jaar 1903 gebeurd?
Onder de arbeiders van het Blaauwhoedenveem te Amsterdam was staking
uitgebroken. De directie der Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij,
die tot vervoeren wettelijk verplicht was, verstrekte aan het spoorwegpersoneel de opdracht om voor het Veem waggons te rangeeren. Dit personeel stelde zich op het standpunt, dat het, aan deze opdracht voldoende,
de stakers in hun economischen strijd zou bemoeilijken en eischte intrekking
van de opdracht.
Toen de directie aan dezen eisch niet voldeed, ging het spoorwegpersoneel
tot daden over, zette het vervoer in Amsterdam stop en proclameerde daarna
de spoorwegstaking voor het geheele land.
Zoo stond op Zaterdag 31 Januari 1903 als gevolg van deze „solidariteits"staking het geheele spoorwegvervoer in Nederland stil.
Den daarop volgenden dag willigde de directie der spoorwegen de eischen
der organisaties van het spoorwegpersoneel in, waarna de algemeene
staking werd opgeheven.
Zoo hadden dan de stakers den strijd over de geheele linie gewonnen.
De wapenstilstand was gesloten. De organisaties zouden hare eischen
nader formuleeren en deze ter kennis brengen van de spoorwegmaatschappijen, die reeds bij voorbaat hadden toegezegd zich aan den wil der
organisaties te zullen onderwerpen. De eendaagsche spoorwegstaking, als
krachtproef aangewend, had hare voile uitwerking gehad.
Was de staking evenwel — door „De Standaard" terecht gebrandmerkt
als een coup d'etat — op 1 Februari al opgeheven, daarmede keerde de
rust onder de bevolking niet terug.
De heer Talma wees reeds dadelijk op het feit, dat met het proclameeren
der spoorwegstaking de socialisten waren overgegaan op het anarchistisch
spoor. De staking liep toch niet over verbetering van arbeidsvoorwaarden,
zij was een „solidariteits --staking, die den parlementairen weg ter zijde
stelde en die werd aangegrepen om de regeering de macht te ontwringen en
deze den arbeiders in handen te geven.
De uitkomst gaf den heer Talma gelijk, want op den gruwel van Durgerdam volgde begin Februari het ultimatum van de gemeentewerklieden te
Amsterdam, die zich niet ontzagen om zooals Minister Kuyper het in
de Tweede Kamer den 10den Maart uitdrukte — „ter verkrijging van
voldoening van eigen beiangen, desnoods de waterleiding buiten werking
te stellen en een bevolking van 500.000 inwoners een tijdlang te dwingen
tot het drinken van water, waarvan ze zelf konden en moesten weten, dat
het voor een groot deel met lood en vuil op allerlei wijzen vergiftigd was".
Na dit ultimatum kwam de koetsiersstaking, waarbij op gewelddadige
wijze aan geneesheeren belet werd, hun zieken per rijtuig te bezoeken.
De stakingskoorts scheen begin Februari epidemisch te worden. De
arbeiders waren in opstand. De beweging dreigde de leiders zelf mee te
sleepen en te ontaarden in een woesten, anarchistischen aanslag op het
leven der maatschappij. Zoover was het zelfs gekomen, dat de stakende
arbeiders meenden de voorwaarden te kunnen neerschrijven, waarvoor de
maatschappij zich zou hebben te buigen. Het ging den weg op naar de
dictatuur van het proletariaat.
Dit was het historisch moment, dat op 31 Januari 1903 en volgende
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dagen werd doorleefd en dat zijn hoogtepunt bereikte, toen de MinisterPresident Dr. Kuyper op Woensdag 25 Februari, nadat de Tweede Kamer
den dag te voren voor het eerst was bijeengekomen, zijn magistrale rede
hield, welke met bravo's in de Kamer werd ontvangen en de kalmte in de
gemoederen van het overgroote deel van het Nederlandsche yolk deed
wederkeeren.
De plaatsruimte, welke dit artikel mag beslaan, laat niet toe de Ministerieele rede, waarvan de redacteur van „Het Handelsblad" later getuigde,
dat hij bij het herlezen „dezelfde bewondering gevoelde voor het bondige
mannenwoord", in haar geheel op te nemen; aan een enkelen greep uit de
rede worde hier een plaats ingeruimd.
Betreffende het karakter van de spoorwegstaking merkte Minister
Kuyper op:
„Er zijn tat van werkstakingen, die geen ander karakter dragen dan van
een economische worsteling tusschen patroon en werklieden en die economisch moeten worden beslecht. Maar wat hier plaats greep was een
onbezonnen aanslag op den hoofdfactor voor de levensbeweging der maatschappij; een onduldbare belemmering der overheid aangedaan in de uitoefening van haar functien; een opofferen van de welvaart van heel een
yolk aan zucht naar klasse-invloed; een machtsmiddel nu reeds geschikt
gekeurd voor oefening van politieke dwinglandij."
En tegen dergelijk optreden gal de Minister-President kort en zakelijk
het standpunt der Regeering aan, als hij zeide:
„Reactie wil hier niemand; op de hervorming van onze sociale toestanden
blijft en Regeering en Kamer onveranderlijk aansturen; maar het schip van
Staat mag niet met ons gedoogen geenterd worden. In het welbegrepen belang
van alle partijen moet het wettig gezag onverzwakt worden gehandhaafd."
Zoo sprak de Anti-revolutionaire Staatsman op grond van zijn belijdenis:
dat alleen in God het souverein gezag te vinden is; en omdat hij uit hoof de
van deze belijdenis wist welken koers het in dit historische moment uit
moest. Want het woord der Regeering ging vergezeld van een daad.
Tegenover de macht der revolutie stelde heel het Kabinet met ijzeren
hand het gezag der Overheid. De misdadige aanval werd afgeslagen. Recht
en orde behaalden de overwinning.
Toen dan ook in April 1903 de spoorwegstaking, in geheime vergadering
door het „Comite van Verweer" beraamd, werd hernieuwd als protest tegen
de ingediende regeeringsvoorstellen, was reeds spoedig de kracht der revolutionairen gebroken. Het dreigend kwaad was afgewend en het land voor
een wissen ondergang bewaard.
Een onvergetelijke, helaas te vroeg ontslapen journalist, die de Antirevolutionaire beginselen zoo hartelijk lief had, de heer P. Brouwer, verrijkte in de rumoerige dagen van het jaar 1903 de litteratuur over de spoorwegstaking met een geschrift, getiteld: „Februari-stormen en Maartsche
Buien". Het bezielend slotwoord van dit geschrift maken wij tot het onze.
Het vinde hier 25 jaren later --- bij het afsluiten van onze weergave
van het eerste historische moment een plaats:
Den spot van het socialisme niet achtend, buigen we het hoof d, dankend
den God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, dat Hij het voor twee
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jaren Koningin Wilhelmina in het harte gaf tot raadslieden te kiezen, mannen,
die Haar in deze kritieke dagen krachtig ter zijde stonden in het handelen
naar het aloud devies
JE MAINTIENDRAI.
November 1918.
Het gebeurde in de October- en Novembermaand van het jaar 1918 ligt
nog versch in het geheugen.
De groote wereldstrijd, in 1914 uitgebroken, spoedde na den terugtocht
der legers van de Centrale Mogendheden ten einde. De oorlog was voor
Duitschland en Oostenrijk verloren.
De ontredderde toestand, waarin deze landen tengevolge van den oorlog
waren gekomen, gevoegd bij de ellende, waarin de bevolking gedurende de
oorlogsjaren had verkeerd, en de tegenslagen, die de laatste krachten der
overwonnen naties hadden ondermijnd, maakten het den revolutionairen
gemakkelijk in de bestaande machtsverhoudingen verandering te brengen.
Zoo brak op 31 October de revolutie uit in Oostenrijk-Hongarije; kwamen
op 6 November in de havenstad Kiel de matrozen en soldaten in opstand;
stelde deze stad zich met Hamburg, Lubeck en Bremen onder het gezag van
arbeiders- en soldatenraden en werd op 7 November in Munchen de
republiek uitgeroepen.
Nu laaiden de vlammen der revolutie steeds hooger op; de tronen waggelden, de kronen rolden, de vorstenhuizen, waaronder er vele waren, die
de eeuwen hadden getrotseerd, stortten ineen.
De revolutie, in Rusland begonnen, breidde zich uit over Polen, Oosten
rijk en Duitschland en naderde met groote snelheid ons land.
Zou zij onze grenzen overschrijden? Zou de eeuwenoude band, door God
gelegd tusschen Nederland en Oranje, worden verscheurd?
snoevende taal stelde een der woordvoerders van de berucht geworden
Rotterdamsche vergadering van Maandag 11 November, een vooraanstaand
sociaal-democraat, de vraag: „Is er onder de bezittende klasse an, die denkt,
dat de revolutie bij Zevenaar aan de grens omkeert?", op welke vraag hij
liet volgen: „de revolutie moet door, slaat Zevenaar over, maar komt in
Rotterdam terecht".
Het land kwam in beroering.
Ditmaal was de toestand niet als in Januari 1903, toen de revolutionaire
woelingen binnen de Nederlandsche grenzen gelocaliseerd waren, de macht
der sociaal-democratie nog in opkomst was en haar aanhang in het pulement zich tot enkele geestverwanten bepaalde.
Immers in November 1918 stond heel Europa in vuur en vlam; Rusland
had gekozen voor de dictatuur van het proletariaat, Oostenrijk en Duitschland stelden zich onder de leiding van de sociaal-democraten, en bier te
lande grepen het communisme en de sterk uitgegroeide Sociaal Democratische
Arbeiders Partij naar de macht.
De situatie was thans ernstiger dan in 1903. Nederland maakte in dit
historische moment een crisis door als nooit te voren.
In de legerplaats „De Harskamp" waren soldaten van een paar regimenten
Infanterie aan het muiten geslagen. De manifesten der revolutionairen
drongen aan op eendracht en eenswillendheid bij de revolutionaire arbeiders
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en bepleitten met nadruk, ziende op de groote dingen, welke stonden te
gebeuren, de noodzakelijkheid voor de arbeidersklasse zich als een man
achter de leiding te scharen. In de volksmeetings werd gewezen op het feit,
dat, wanneer alien hun plicht deden, de macht aan de arbeiders zou zijn.
De leiders der sociaal-democraten stelden de vraag of de arbeiders bereid
waren te helpen in den grooten strijd, die komende was, in den moeilijken
strijd ter vestiging van de dictatuur van het proletariaat. In het parlement
predikten de communisten den burgeroorlog en betoogden de sociaaldemocraten dat de Regeering de zedelijke kracht en het politieke staatkundige recht miste om te blijven zitten als de Regeering van het Nedetlandsche yolk.
De Regeering moest volgens hen abdiceeren.
De stormen der revolutie woedden over Nederland, het yolk werd opgezweept, de agitatie ten top gevoerd, het congres van Sociaal Democratische
Arbeiders Partij en Nederlandsch Verbond van Vakvereenigingen, dat eerst
op Zaterdag en Zondag 23 en 24 November zou gehouden worden, een
week vervroegd; aan de massa werd verzekerd, dat de tijd voor het groote
werkende yolk van Nederland gekomen was om de macht in den Staat
over te nemen en aan de geheele bevolking trachtte men diets te maken,
dat, wanneer de revolutie werd geproclameerd, het overgroote deel van
het leger en van de politie zich zou scharen aan de zijde der revolutionairen.
Intusschen vielen op 13 November de eerste dooden in Amsterdam.
De zorgelijke en hoogst onzekere toestand, waarin zich het land beyond
op Maandag 11 November, toen tevoren in den nacht van Zondag op
Maandag de revolutionaire partijen in geheime vergadering waren bijeen
geweest om de houding te bespreken, die door het proletariaat moest worden
ingenomen, werd op Dinsdag 12 November bij het vernemen van de
oproerige taal in de geruchtmakende vergadering te Rotterdam, den vorigen
avond gehouden, nog meer gespannen. Vooral de geruchten, die de ronde
deden, dat het in de Tweede Kamer dien middag tot een uitbarsting zou
komen, maakten diepen indruk.
Echter op de actie der revolutionairen volgde een krachtige tegenactie.
Bekend is, dat de Jonge Roomsche Garde zich op Dinsdag 12 November
op Binnen- en Buitenhof beyond om papieren alarmtractaten te verspreiden,
dat denzelfden morgen het bestuur van het Christelijk Nationaal Vakverbond
en andere vertegenwoordigers van Christelijke Sociale Acties, Protestantsche
en Roomsch-Katholieke, eendrachtig samenwerkten en tegelijkertijd contact
zochten met de rechtsche partijen in het parlement en s met de regeering.
Maar minder bekend — en deze herinneringen mogen in dit Gedenkboek
een plaats vinden is, wat de Anti-revolutionaire partij in het groote
historische moment voor land en yolk deed.
Reeds een week te voren was het Centraal Comite voor een vergadering
op Maandag 11 November geconvoceerd; deze vergadering zou gehouden
worden te half twee in het Gebouw voor Christelijke Sociale Belangen op
de Prinsegracht. Zooals verwacht kon worden, was, met het oog op den
toestand des lands, de samenkomt maar matig bezocht. Toch was dit geen
beletsel om gemeenschappelijk de middelen te beramen en vast te stellen.
die moesten worden aangewend, om met kracht en doortastendheid elk
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gewelddadig verzet tegen het wettig, van God gegeven, gezag te breken,
orde- en rustverstoringen, zoo deze zich mochten voordoen, tegen te gaan
en het land tegen revolutionaire woelingen te beschermen.
Het plan, dat uitgevoerd moest worden, lag voor de hand.
Van revolutionaire zijde was, niet in een volksvergadering, maar in het
parlement ten aanhoore van heel het Nederlandsche yolk de verzekering
gegeven, dat de regeering noch op het leger, noch op de politie zou kunnen
rekenen
dit was geen snoeverij, zoo zeide men, de gegevens daarvoor
waren in handen van de leiders
Gedachtig aan het juiste inzicht, hetwelk
het Kabinet Kuyper tijdens de spoorwegstaking van het jaar 1903 had
geleid, dat ingrijpen, zoolang door ontstentenis van middelen doortasten ondenkbaar is, het kwaad wel verergert, maar niet betert, waren de Antirevolutionaire mannen, die op de Prinsegracht vergaderden, met hun plan
onmiddellijk gereed.
Als het dan waar was, dat de regeering niet op het leger zou kunnen
vertrouwen, terwijl de Overheid voor de handhaving van het gezag toch den
sterken arm der weermacht behoefde, welaan, dan zou de Anti-revolutionaire
partij haar vaders en zonen, die in staat waren de wapens te dragen, oproepen en vrijwillig ter beschikking stellen van Koningin en Vaderland.
Daartoe werd besloten in de kleine groep der mannenbroeders, met de
vaste overtuiging, dat als zoo dadelijk de oproep tot het Anti-revolutionaire
yolk zou komen om het gezag en de vrijheid hoog te houden en pal te
staan voor de handhaving van de orde en de rust in het land, geen vader
of zoon zou achterblijven om zich met lijf en goed voor Oranje en Nederland
te geven.
En zoo ging men uit elkaar naar Noord en naar Zuid met de hoop in
het hart: „God zal het ons doen gelukken, en wij Zijne knechten zullen ons
opmaken en bouwen".
Oogenblikkelijk toog men aan het werk en onverwijld werd de politieke
organisatie gemobiliseerd.
En Coen op den beruchten Maandagavond de alarmeerende Rotterdamsche
redevoeringen werden gehouden, was de Anti-revolutionaire partij in alle
stilte aan den arbeid, om het signaal, dat onklaar was geworden, weer op
veilig te stellen.
Toen Dinsdag daarop verschillende rechtsche Kamerfracties in het Kamergebouw vergaderden en daar ter plaatse een uiteenzetting werd gegeven,
van wat den vorigen dag in kleinen kring was besloten, n.l.: om uit alle
deelen des lands de betrouwbare militie- en landweerplichtigen op te roepen
om zich te scharen rond den troon der Oranje's en zich vrijwillig ter
beschikking te stellen van de Regeering tot steun van het wettig gezag en
ter bewaring van de orde en de rust in den lande, werden twee Antirevolutionaire Kamerleden naar den Minister van Oorlog afgevaardigd,
teneinde de medewerking van de Regeering voor het denkbeeld te vragen.
Zoowel de Minister als daarna de waarnemende Opperbevelhebber van
Zee- en Landmacht begroetten de plannen met sympathie en gaven onmiddellijk aan de militaire autoriteiten, in en buiten de Residentie, de opdracht
om ter uitvoering van de maatregelen alle medewerking te verleenen.
De mannen werden opgeroepen en het vervoer der vrijwilligers naar de
bedreigde punten van het land geregeld.
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De militaire leiding was in handen der Regeering.
Dat bij het opkomen der vrijwilligers zich aandoenlijke momenten voordeden, laat zich goed begrijpen. Nauw in de haardsteden teruggekeerd na
een moeizaam vierjarig verblijf onder de wapenen, vaak ver verwijderd
van het gezin, kwam thans zoo geheel onverwacht de oproep om zich weer
opnieuw, maar dan geheel vrijwillig ter beschikking van de Regeering te
stellen. Zelfs waren er gedemobiliseerden, die toen de oproep kwam, zoo juist
uit het leger waren thuis gekomen en de uniform nog niet hadden afgelegd.
Toch werd Been oogenblik geweifeld — de Friezen gingen voorop,
Vaderland en Vorstenhuis riepen de vaders en zonen om hun nieuwe
wachtposten te betrekken.
Wat het beteekent vrouwen en kinderen of ouders te moeten verlaten
om zich vrijwillig te midden van de gevaren te begeven, misschien het leven
te moeten verliezen in straatgevechten van burger tegen burger, of, wellicht,
voor zijn leven verminkt, uit den strijd terug te keeren, laat zich gemakkelijker indenken dan beschrijven.
Het afscheid was in menig gezin hartroerend. Samenkomsten werden
georganiseerd om in deze benarde tijden land en yolk aan den Heere in
den gebede op te dragen. Men sterkte en bemoedigde elkander voor de
moeilijke en zware tijden, die aanstaande waren.
Reeds Woensdagmiddag kwam het telegram binnen, dat de mobilisatie
der vrijwilligers geregelden voortgang maakte en dat Donderdag de eerste
exprestrein met vrijwilligers uit Friesland kon worden verwacht.
Inderdaad stoomde dien Donderdag de militaire trein om half twaalf
voormiddags het Staatsspoorstation te 's Gravenhage binnen.
En nu volgden regelmatig trein op trein uit het noorden en uit het zuiden
des lands, waar zich honderdtallen vrijwilligers hadden aangemeld.
Toen Vrijdagavond in tal van plaatsen groote vergaderingen werden
gehouden, gericht tegen het revolutionaire opzet van anarchisten, commu'listen en sociaal-democraten en de Bedehuizen volstroomden om de groote
zorgen, waaronder de bevolking gebukt ging, voor den Troon der Genade
neer te leggen, rolden de treinen met vrijwilligers met koortsachtigen spoed
voort, om de Regeering de middelen te verschaffen het groote kwaad van
opstand en gewelddadig verzet, met kracht van wapenen tegen te gaan.
Zaterdag, aan den vooravond van den dag voor dien, waarop het congres
der Sociaal Democratische Arbeiders Partij te Rotterdam zou beraadslagen
over de vorming van arbeiders- en soldatenraden, kwam de laatste trein
uit het Noorden met nog bijna 1000 man troepen het Haagsche station
binnen. Zij die van den opmarsch van deze troepen door de straten van de
Residentie getuigen waren, hebben het intuitief gevoeld, hoe van deze
verschijning een kalme waarschuwing tot de revolutionairen uitging en hoe
zij de goedgezinde bevolking tot gerustheid stemde.
De Zondag verliep rustig, en toen, wonderlijk, op dien dag het congres
der Sociaal Democratische Arbeiders Partij tegen elken onberaden stap met
ernst waarschuwde, veranderde plotseling de onzekere toestand, waarin
de bevolking dagen lang had geleefd en kwamen de gemoederen eensklaps
tot ontspanning.
De vreugdedag van Maandag 18 November werd met klokgeklep, waaruit dank aan God naar omhoog steeg, ingeluid.
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De vastberadenheid van het overgroote deel van het Nederlandsche yolk,
en zeker niet het minst het kordate optreden der vrijwilligers, die, toen het
gevaar dreigde, alles in den steek lieten, vrouw en kinderen, vader en
moeder, huis en hof, om het wettig gezag te helpen handhaven en zich als
schuts te stellen rondom den troon der Oranje's, hebben onder Gods
voorzienig bestel in het groote historische moment der Novembermaand
van het jaar 1918 het Vaderland voor burgerkrijg en revolutie bewaard.
De Anti-revolutionaire partij, die tot het oproepen der vrijwilligers het
initiatief nam en daarin heerlijk en met groot enthousiasme door alle ordelievende partijen werd gesteund, heeft heel de Natie aan zich verplicht.
Treffend was het oogenblik, toen in den vroegen avond van Maandag
18 November, den dag der huldebetooging van het Nederlandsche yolk
aan Koningin Wilhelmina en Haar Huis, de trouwe vrijwilligers met de
Friezen aan het hoofd zich vereenigden voor het huffs van Dr. Kuyper in de
Kanaalstraat. Daar klonken in de stilte van den avond nevens de yolksliederen in plechtige tonen de woorden van den 134sten Psalm:
„Dat 's Heeren zegen op U daal",
waarop de grijze staatsman naar buiten trad om de honderden mannen
met heldere stem toe te spreken en hen te danken voor de liefde, welke
hen in de ure des gevaars had bezield, om zich vrijwillig te geven voor
Koningin en Vaderland en tevens voor de eer en hulde, hem, den 80-jarigen
leider der Anti-revolutionaire partij, bewezen.
Dit onvergetelijke en ontroerende moment uit de laatste levensdagen van
den schrijver van „Ons Program", is ten voile een plaats waard in het
Gedenkboek der Anti-revolutionaire partij.
Niet lang na den gedenkwaardigen 18den November 1918 wist de
Regeering zich de medewerking van een aantal vooraanstaande mannen
te verzekeren, waaronder de heeren Colijn, de Savornin Lohman, Kolkman
en Dresselhuys, om de middelen te beramen, waardoor het mogelijk zou
worden, de zoo spontaan opgekomen noodorganisatie van vrijwilligers te
bestendigen en te consolideeren. De besprekingen werden gevoerd ten huize
van eerstgenoemde aan den Nieuwen Parkweg, met het gevolg, dat de bekende organisatie van den Bijzonderen Vrijwilligen Landstorm tot stand kwam.
Met het oog op het gevaar, dat nog steeds dreigt en dat zeker in den
laatsten tijd niet is verminderd, is het voor het Nederlandsche yolk een
groote geruststelling, dat meer dan 50.000 vrijwilligers gereed staan om
„als 't moet" — God beware Nederland voor nieuwe revolutionaire aan.
slagen — de regeering te steunen bij het handhaven van het gezag en bij het
bewaren van de orde en de rust in den lande.
Zoo is het plantje, door de Anti-revolutionaire partij aan den vaderlandschen bodem toevertrouwd, tot een rijk vertakten boom uitgegroeid.
In deze heerlijke uitkomst ontplooien zich de vaderlandsliefde, de trouw
aan Oranje en de burgerzin van ons yolk. Zij is een vrucht van het machtige
historische moment, dat in November 1918 werd doorleefd.
Aan de historie van de Anti-revolutionaire partij was een schoone bladzijde toegevoegd.
Soli Deo Gloria.
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De vraag zou kunnen rijzen, of het wel goed is, een gedenkboek uit te
geven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan der partij. Wordt daardoor
niet al te veel de aandacht op haar gevestigd en kan zij dat wel verdragen?
Heeft niet Het Volk 1 ) aan zijne lezers van de „aftakeling" onzer partij
kennis gegeven en heeft niet De Notenkraker 2 ) ons verval aan de openbaarheid overgeleverd door eene plaat, die „schrompelende anti-revolutionaire invloed" tot opschrift en „onkruid, dat wel vergaat" tot onderschrift
heeft?
Men zij gerust. Niet alles, wat gedrukt staat, is waar; vooral niet, indien
het in Het Volk of De Notenkraker voorkomt. De redacties dier bladen
meenen spoedig te zien, wat zij hopen en worden daarbij geholpen door
eene zeer rijke, zij het ook niet benijdenswaardige, verbeelding. Bovendien:
palma sub pondere crescit. De partij is aan ongunstige beoordeelingen
gewend. Reeds sedert meer dan 50 jaar is voor velen het aanvallen op de
anti-revolutionairen eene gewoonte, zij het al eene slechte.
Toen in 1851 de pas opgerichte kiesvereeniging Nederland en Oranje
te Amsterdam een soort beginsel-program uitgaf, waarin zij beleed, dat alle
macht uit God is en dat de volkssouvereiniteit strijdt met Gods Woord en
waarin zij de souvereiniteit van het Huis van Oranje erkende, schreef de
Arnhemsche Courant: „Wij lazen in het Handelsblad eene proclamatie,
die ons van schrik deed verstommen en de pen uit de hand deed vallen;
eene proclamatie zoo barbaarsch, zoo middeleeuwsch, zoo onstaatkundig,
zoo oproerig, zoo ongrondwettig, in een woord z66 schadelijk, zoo bespottelijk, dat men zou geloofd hebben dat dit product in de wereld gestuurd
was door personen, die er belang bij hebben twist en tweedracht te
stoken." 3 ) Hetzelfde dagblad veroorloofde zich 9 October 1856 te schrijven:
„De heer Groen is een revolutionair van de ergste soort; in den vorm en
in de middelen eenzelvig met Danton; in het leerstellige en in het wezen
eenzelvig met Robespierre." 4 ) Het Tielsche Weekblad, dat onder redactie
van den heer van Dam van Isselt stond, bediende zich evenzeer van eenen
bijzonderen stijl, toen het aan zijne lezers deze voorlichting gaf: „Er is
eene partij in den lande, die zorgvuldig uit de Kamer moet worden geweerd;
1) Zie het nummer van 19 Januari 1928.
2) Zie het nummer van 28 Januari 1928.
3) Zie De Standaard van 1 November 1926.
4) Mr. G. Groen van Prinsterer, Adviezen in de Tweede Kamer der StatenGeneraal, I, bl. VI, noot 4.
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het is die der „Revolutionairen", die zich de „Anti-revolutionairen" noemen.
Wij mogen hun echter hunne zucht tot omverwerpen en afbreken niet ten
allerstrengste toerekenen, want de leden van die partij lijden aan „geestverbijstering", of liever, ze zijn „Monomanen", at is, „op een punt van
bun verstand beroofden". Hunne .,Monomanie" bestaat daarin: „dat zij
warren het Vaderland tot den hoogsten trap van geluk te kunnen brengen,
door de stipte naleving van de voorschriften van de Dordsche Synode,
treuriger gedachtenis. Het is een droevig verschijnsel, dat, overigens zoo
uitstekende mannen als een. Groen, Mackay, van Lynden, Elout en van
Reede van Oudtshoorn, met die rampzalige ziekte zijn behebt, die hen
onbruikbaar maakt voor het openbare leven." 1 )
Dr. Kuyper heeft zijn voile aandeel
en meer dan dat --- van zulk
soort bestrijding gehad, zoolang hij zich op politiek gebied bewoog. Men
leze b.v. Het Volk van het jaar 1903, toen de redactie door de spoorwegstaking wild was geworden. Men denke aan de algemeene verkiezingen
van 1905, toen in verschillende plaatsen groepen van half-intellectueelen de
linksche stembusoverwinning vierden door luide langs de straten nit te
galmen, dat Kuyper moest gaan zakjes-plakken-hi-ha-ho! Men herinnere
zich het optreden in 1910 van Mr. Troelstra en zijne medestanders in zake
het enquete-voorstel betreffend de beroemde „lintjes-quaestie".
De belangstelling voor den heer Colijn is, sinds hij Dr. Kuyper opvolgde,
niet minder groot geweest. Toen de financieele omstandigheden ingrijpende
bezuinigin noodzakelijk maakten en de leider der anti-revolutionairen
bereid was gevonden, in 1923, de portefeuille van financien op te nemen,
werd het wel heel erg. Elke aanval scheen geoorloofd. Gematigdheid of
kieschkeurigheid waren voor de „democraten", blijkens hun optreden,
ongewenschte eigenschappen. Met de waarheid namen velen het eveneens
niet nauw. De heer Colijn werd bestreden als de man van de Vlootwet,
hoewel hij nOch met de indiening van het ontwerp, !loch met het stellen van
de Memorie van Antwoord lets te maken had 2 ) ; hoewel hij eerst als
minister was opgetreden, nadat het kabinet-Ruys de Beerenbrouck besloten
had bij de Tweede Kamer er op aan te dringen, dat de geschorste behandeling van het ontwerp zou worden hervat. Wie het nog een weinig erger
wilde maken, voegde er bij, dat de Vlootwet per jaar 300 millioen gulden
aan de schatkist zou kosten. 3 ) Om zulk een optreden op zijne juiste waarde
te schatten, moge er op worden gewezen, dat de heer de Geer op 21 Maart
1922, als Minister van Financien, in de Tweede Kamer zeide: „Het is uit
meeting-technisch oogpunt wellicht juist om die 300 millioen, die ik hier
hoor noemen, telkens aan te voeren, maar concrete beteekenis heeft dit
niet. De Minister van Financien heeft er nets aan, al wordt morgen de
Vlootwet ingetrokken. Dat geeft geen cent meer in de schatkist. Die 300
millioen is een kapitaalsuitgave voor Nederland en Indie, waarvan 99
millioen komt voor rekening van Nederland en dit bedrag is eenvoudig
gekapitaliseerd wat men ook nu jaarlijks voor dit doel uitgeeft. De jaar1) Mr. G. Groen van Prinsterer, Aan de kiezers, serie 1856, II, bl. 2.
2) Het Volk van 5 Juni 1925 bevat een artikel van J. W. A(lbarda), waarin van
"
den heer Colijn weer gezegd wordt: „Hij diende zelfs de Vlootwet in
3) Zie de circulaire, in den loop der Vlootwet-crisis, door den sociaal-democratischen Haagschen Bestuurdersbond verspreid.
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lijksche annuiteit zal nog iets minder zijn dan het tegenwoordig bedrag.
Voor Indie beteekent de Vlootwet hoogere kosten, vooral in verband met
de daar in te richten steunpunten, maar voor ons land beteekent zij nets
anders dan regel stellen op de tegenwoordige uitgaven " 1)
Wel heel erg maakte het een lid der Tweede Kamer, die bij de behandeling van het wetsontwerp tot vaststelling eener nieuwe Tariefwet durfde
te zeggen: „De Minister heeft gister de veronderstelling geopperd, dat straks
in het land zal worden gezegd, dat hij de armen belast, om de rijken te
ontlasten. De Minister zegt, dat hij het zoo niet gezegd heeft, maar hij kon
het zoo gezegd hebben, en dan zou hij zeker een juiste opmerking hebben
gemaakt. Inderdaad zullen wij straks in het land zeggen als wij het niet
deden, zouden wij onzen plicht als Volksvertegenwoordigers verzuimen
dat deze Minister de armen belast, om de rijken te ontlasten!" 2 )
Toen de Vlootwet-crisis was ingetreden, werd vooral van sociaal-democratische zijde veel actie gevoerd. Men kwam met een manifest, men demonstreerde, men eischte Kamer-ontbinding. Men maakte zelfs propaganda
voor een plan-Wibaut, dat verre en verre te verkiezen zoude zijn boven
het bezuinigingsplan-Colijn. De heer Wibaut zelf sprak 12 Januari 1924
in den Haag op eene meeting, waar hij veel kwaad zeide van de voornemens
van den heer Colijn en weinig duidelijk was omtrent zijne eigen plannen
dit laatste, omdat hem de tijd ontbrak en waar hij ten slotte aan zijne
hoorders mededeelde, dat zij hadden te kiezen tusschen het onbesuisde
plan-Colijn eenerzijds en het rustig-overwogen, de cultureele belangen
eerbiedigende, plan-Wibaut anderzijds. 3 ) Deze bescheiden opmerking werd
met applaus begroet, hetgeen er op wijst, dat de hoorders wel vertrouwen
in den spreker, maar geen verstand van het vraagstuk hadden. Te hunner
verontschuldiging diene, dat grooteren van geest dan deze eenvoudige
meetinggangers niet goed op de hoogte waren van het plan-Wibaut. Dc
ondernemerswinstbelasting, die in dat plan moest dienst doen als nieuwe
bron om de ontvangsten te versterken, vertoonde een niet zeer helder beeld.
Volgens Mr. Troelstra beteekende het, dat de Staat een aandeel zou nemen
in het bedrijfsleven, niet in dien zin, dat hij aandeelen tegen betaling zou
overnemen, maar dat de Staat bij groote ondernemingen een gedeelte der
aandeelen zou opeischen bij wijze van heffing in eens. 4 ) De heer Wibaut
had echter een gansch andere opvatting van de zaak. Volgens hem had
men er onder te verstaan eene progressieve winstbelasting, die in de plaats
zou komen van de dividend- en tantiemebelasting en niet geheven zou
worden van de winst, die uitgekeerd wordt, maar van de winst, die gemaakt
wordt. 5 ) Deze rede was merkwaardig; niet alleen, omdat zij het bewijs
leverde, dat de kopstukken der S.D.A.P. niet wisten, wat de bedoeling van
hun eigen manifest was, maar ook, omdat daarin met warme sympathie
werd gesproken van „mijn vriend Philip Snowden", die destijds Minister
van Financien in Engeland was. Deze vriend Snowden nu hield een paar
dagen later eene groote financieele rede, waarin hij o.a. aankondigde de
1) Handelingen der Staten-Generaal, 1921-1922, II, bl. 2040.
2) Handelingen der Staten-Generaal, 1924-1925, II, bl. 248.
3) Nieuwe Rotterdamsche Courant, 13 Januari 1924, Ochtendblad C.
4) Handelingen der Staten-Generaal, 1923-1924, II, bl. 817.
5) Handelingen der Staten-Generaal, 1923-1924, I, bl. 290.
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belasting op de winst van vennootschappen, die een 150 millioen gulden
per jaar opbracht, geheel te zullen afschaffen, omdat zij was veroordeeld
door alle partijen, niet het minst door de arbeiderspartij.
Trouwens, wat zou ten onzent de bedoelde belasting kunnen opbrengen?
In de laatste jaren heeft de bestaande dividend- , en tantieme-belasting
ongeveer een 18 millioen gulden per jaar voor de gewone middelen opgeleverd. Een zeer gedetailleerd onderzoek, voor enkele jaren bij een 80-tat
naamlooze vennootschappen ingesteld, heeft uitgewezen, dat in normale
jaren 6/7 van de winst wordt uitgekeerd. De winstbelasting van het sociaaldemocratische manifest zou dus, onder overigens gelijkblijvende omstandigheden, een 3 millioen gulden meer opbrengen. Voert men eene sterke
progressie in, dan wordt dit bedrag natuurlijk hooger, maar groote sommen
voor de schatkist kan zij niet opleveren, zoodat, ook al uit hoof de van het
bestaan van andere bezwaren, langs dezen weg niet veel baat te verwachten
zou zijn. In een rapport van protesteerende Roomsch-Katholieke ambtenaren
werd niettemin op eene vermeerdering van inkomsten met 23 millioen gulden
uit eene winstbelasting gerekend en zelfs is er een ambtenaar gevonden, die
de hoogere bate op meer dan 40 millioen waagde te stellen. Het is wel
jammer, dat in ons land zoo vaak de verkeerde personen tot Minister van
Financial worden benoemd.
Ook in ander opzicht was de oppositie niet zeer gelukkig. In het nummer
van 1 Februari 1924 schreef Het Volk: „Toen S.D.A.P. en N.V.V. tegenover de plannen-Colijn in het bekende manifest hun eigen plan stelden,
hebben zij er bijzonderen nadruk op gelegd, dat de aankondiging van 140
millioen tekort-dekking in een jaar niets dan fantasie of demagogie was."
En Mr. Troelstra verweet op 13 Februari 1924 minister Colijn, dat deze „ook
nu nog ons in den waan tracht te brengen, dat wij in 1925 de zoo gewenschte
sluitende begrooting zullen hebben. Daarvan komt niets, dat voelen wij
alien." 1 ) Lilt deze critiek blijkt, hoe men ook aan die zijde overtuigd was
van de moeilijkheid om de staatsfinancien in orde te brengen. Echter waren
de gedragingen der partij en van hare propagandisten daarmede niet in
overeenstemming. Men wilde nu eenmaal door een fel optreden tegen den
anti-revolutionairen minister de kiezers lokken. Slechts de heer Wibaut gaf
in de rede, door hem in de Eerste Kamer gehouden bij de algemeene beschouwingen over de staatsbegrooting voor 1924, blijk van juister inzicht
in hetgeen gepast was, zoodat Het Vaderland in overweging gaf, dat de
S.D.A.P. een afdrukje van die rede aan al hare leden zou doen toekomen,
opdat zij zich zouden kunnen afvragen, achter wie zij wilden gaan staan,
achter den heer Wibaut, of achter „de diverse schrijvers en teekenaars van
de vuiligheden in Het Volk en in De Notenkraker, waarin Colijn stelselmatig is voorgesteld als een gewetenlooze schurk, die het bezuinigingsmes
voor zijn pleizier hanteerde en nog behagen schiep in de smartkreten van de
geopereerden, en zijn collega's als de zwakkelingen, die tegen hun wil den
sterken man maar lieten begaan".
Zoo mogelijk op nog lager peil stond de bestrijding, welke de toenmalige
1 ) Handelingen der Staten-Generaal, 1923-1924, II, bl. 699. Men zie niet over
het hoofd, dat de minister voor het dienstjaar 1925 eene sluitende begrooting heeft
kunnen aanbieden.
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Minister van Financien ondervond van de zijde van hen, die geacht kunnen
worden het sociaal-democratische deel van het Overheidspersoneel te vertegenwoordigen. De heer F. S. Noordhoff wist te vertellen, dat het sombere
perspectief, hetwelk in de millioenennota van September 1923 geopend
werd, slechts een gezocht motief was. De eigenlijke bedoeling was, dat het
salarispeil omlaag moest worden gebracht! 1 ) Bij het lezen van zulk eene
insinuatie begrijpt men onmiddellijk, dat de quaestie, of intrekking van
artikel 40 van het Bezoldigingsbesluit moreel ongeoorloofd en verlaging van
de met ingang van 1 Juli 1922 toegekende wedden onrechtmatig was, aan
die zijde geen rol speelde. Voor de hier bedoelde organisaties was er slechts
een punt: de Regeering blijve van onze salarissen af. Toen dit niet gebeurde,
begon de onbetamelijke aanval, waardoor velen zich voor goed geblameerd
hebben. De Minister van Financien werd op groven toon, ook in de Tweede
Kamer, aangevallen.
Niet onvermakelijk is, dat in tal van gemeenten sociaal-democratische
raadsleden en wethouders evenzeer als de Rijksregeering tot salarisverlaging
overgingen. Zoo kon men beleven, dat van sociaal-democratische zijde
werd betwist, dat de bezuinigingsmaatregelen van minister Colijn tot doel
hadden ook de sociale en cultureele taak van Rijk en gemeenten
zij het
met eenige tijdelijke beperking
blijvend mogelijk te waken en dat de
Amsterdamsche sociaal-democratische wethouder S. Rodrigues de Miranda
zich intusschen veroorloofde in eene brochure, die den schoonen titel draagt:
„De kip, het ei en het voer", eene verdediging te leveren van de noodzakelijkheid der verlaging van de salarissen van het Amsterdamsche ge..
meentepersoneel en deze verdediging aan te dienen als „een pleidooi voor
sociale politiek en tegen groepsbelang". Het zou dan ook niet verwonderlijk
zijn geweest, indien Mr. Troelstra in 1924 nogmaals zijne bereidwilligheid
had uitgesproken om sommige der roode propagandisten van hunne wethouderszetels te trappen. 2 ) Want het begon leelijk te rommelen in den
hoek van het gemeentepersoneel. De Centrale Nederlandsche Ambtenaarsbond had 11 Juni 1924, naar aanleiding van de komende loonsverlaging bij
de gemeente Amsterdam, een manifest verspreid, dat geen dubbelzinnige
taal sprak. Daarin staat o. a. te lezen: „Terwijl de regeering met Colijnsche
brutaliteit open en rond voor haar ruwe en schandelijke bedoelingen uitkwam, tracht het gemeentebestuur van Amsterdam die te maskeeren achter
een stuntelige poging om zijn even ergerlijke plannen te verdedigen met een
beroep op de wijziging der economische verhoudingen, de daling van het
indexcijfer en de loonen, die het vrije bedrijf aan zijn ambtenaren betaalt." 3 )
Het gemeentepersoneel hield eene manifestatie o. a. met vrachtauto's en
fietsen, versierd met plakkaten, waarop te lezen stond:
„Gemeente-werklieden, staat pal!
Dan brengt ge De Miranda ten val!" 4 )
1) De verkiezingen en het Overheidspersoneel, door F. S. Noordhoff en N. vaa
Hinte, N.V. „Ontwikkeline, Amsterdam, 1925, bl. 5.
2) Zie Het Volk, 4 Februari 1920, verslag der rede, door Mr. Troelstra te
Amsterdam gehouden.
3) Cijfers en Feiten, Juni 1924, bl. 276.
4) Cijfers en Feiten, Juli 1924, bl. 310.
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Ons Weekblad, het orgaan van den Nederlandschen Bond van Gemeentewerklieden toornde: „Hoe het mogelijk is, dat er van de hand van De
Miranda, van een soc. dem. wethouder, een brochure met zoo'n inhoud
verschijnt, vermogen we niet te begrijpen. Wanneer dergelijke geschriften
uitgaan van lieden van het slag Colijn, Simon Maas, Kortenhorst en dergelijke, dan kunnen we ons dat voorstellen, maar van De Miranda, wij snappen
het niet." 1 ) En terwiji alzoo in gemeente na gemeente, ook onder sociaaldemocratische leiding, werktijdsverlenging en loonsverlaging voor het
gemeentepersoneel werd ingevoerd, ging de sociaal-democratische Kamerfractie te keen tegen het beleid van minister Colijn, onder aanvoering van
Mr. Troelstra, die thans heviglijk verontwaardigd deed en die, toen het
personeel in Overheidsdienst inderdaad zeer lage salarissen en pensioenen
ontving voor een langen werktijd, meende te mogen schrijven: „De ambtenaren in openbaren dienst, die voor weinig arbeid vette tractementen en
rijke pensioenen genieten, waar heel het yolk voor moet zwoegen, ontleenen
hun luiheidsmonopolie meer direct aan den bourgeoisstaat. Dien staat in
bezit te krijgen, om die monopolies te doen verdwijnen, moet dus het streven
van alle uitgebuiten zijn." 2 Ter verklaring van deze smadelijke beoordeeling
kan dienen, dat destijds de S. D. A. P. nog niet vele ambtenaren onder hare
leden telde. Toen kon van zulke krachtwoorden slechts electoraal voordeel
worden verwacht. Thans is het anders. De grootte van het aantal sociaaldemocratische ambtenaren maakt het profijtelijk hen als de verdienstelijkste
burgers voor te stellen en hunne wenschen 4— en „eischen" althans tegenover eenen anti-revolutionairen minister te verdedigen.
Nog op een ander punt bleek de onwaardigheid der sociaal-democratische
kritiek. In de millioenennota betreffende de Staatsbegrooting voor 1924 had
minister Colijn mededeeling gedaan van het voornemen der Regeering om
de ondersteuning van werkloozen voortaan onder de toepassing der Armenwet te brengen. Wel werd bij de Memorie van Antwoord van hoofdstuk I
dier begrooting bericht, dat sedert de aankondiging van genoemd voornemen
gewichtige bezwaren van practischen aard ter kennis van de Regeering
waren gebracht, waarnaar een nader onderzoek moest worden ingesteld,
zoodat, in afwachting daarvan, de toepassing van den voorgenomen maatregel zou worden opgeschort, maar niettemin werd in woord en geschrift
de harteloosheid van den Minister van Financien en van zijne volgelingen
aangevallen. Al die rumoermakers verzuimden evenwel mede te deelen, dat
de sociaal-democratische wethouder van financien te Amsterdam, de beer
Wibaut, op 16 Juni 1923, dus nog voor het optreden van minister Colijn,
aan zijnen collega Vos eenen brief had geschreven, waarin geklaagd werd
over de hooge bedragen, voor werkloozenondersteuning uitgetrokken, en
waarin werd gevraagd, of de onderscheiding tusschen steun aan uitgetrokken
zij het wellicht gewerkloozen eenerzijds en bedeeling anderzijds niet
behoorde te worden losgelaten, in dien zin, dat de uitgetrokken
leidelijk
werkloozen werden ondergebracht naar de andere categoric ondersteuning
genietenden. 3)
)

1) Zie Het Volk, 7 October 1924.
2) Van Teed en strijd, bl. 118.
3) Cijfers en Feiten, October 1923, bl. 25.
Schrift en Historic
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De ongematigdheid in de kritiek op anti-revolutionaire ministers is een
normaal verschijnsel. Dr. Kuyper en Mr. Heemskerk hebben het ondervonden, vooral bij hunne onderwijspolitiek. Ds. Talma heeft het bespeurd
bij de sociale wetgeving. Bij zulke gelegenheden deed de geheele linkerzijde
mede. Jets dergelijks speelde zich of naar aanleiding van het ontwerp tot
vaststelling eener nieuwe Tariefwet. Het was een hoogst bescheiden ontwerp, dat met protectie nets had uit te staan; de bedoeling was uitsluitend
om, door in het algemeen het invoerrecht van 5 op 8 % te brengen, de
opbrengst van ongeveer 35 millioen te verhoogen tot 50 millioen gulden.
Niettemin werd de voorstelling gegeven, dat het ontwerp eene wijziging
beoogde te brengen in onze handelspolitiek. Nederland zou van vrijhandel
overgaan naar bescherming! Dat moest voorkomen worden. De Vrijheidsbond had een speciaal bureau in het leven geroepen om voor onnoodige
agitatie te zorgen. Aan de afdeelingen werden vragenlijsten toegezonden,
die aan handelaren, industrieelen enz. moesten worden uitgereikt en welker
antwoorden zouden worden verwerkt ten bureele van dien Bond. Men scheen
in dien kring te meenen, dat de geinteresseerden te schuchter zouden zijn
om zonder uitdrukkelijke aansporing voor hunne belangen op te komen.
De sociaal-democraten waren zeer verontwaardigd, dat de reactionaire
Minister van Financien door verhooging van de invoerrechten
het was
eene verhooging van f 5 per hoofd op f 7
de eenvoudige bevolking
zoo zwaar trof. Ter juiste waardeering van deze verontwaardiging houde
men in het oog, dat b.v. te Amsterdam nOch sociaal-democratische wethouders, !loch sociaal-democratische raadsleden er bezwaar tegen hadden,
dat uit andere indirectie belastingen, n.l. uit de tarieven van tal van gemeentebedrijven, b.v. die electriciteit, gas en water leverden, uit het telefoon- en
het trambedrijf, meer dan f 9 millioen winst werd getrokken, d.w.z. f 13
per hoofd. Ziedaar, wat de politiek vermag. Deze sprak een groot woord
mee. Op 18 September 1924 stelde de Voorzitter van de Tweede Kamer
voor, tegen Donderdag 9 October d.a.v. een aantal wetsontwerpen aan de
orde te stellen, waarvan het ontwerp-Tariefwet het laatste was. Het zou
dus niet voor 14 October in behandeling komen. In groote eensgezindheid
trad de linkerzijde daartegen op. De heeren Schaper, Oud, van Gijn en
Dresselhuys kwamen in het krijt. De behandeling moest wachten tot de
verkiezingen van 1925 achter den rug waren. Dat zou eerlijker, billijker,
democratischer zijn, meende de heer Schaper. De heer van Gijn vond het
onbehoorlijk en de heer Dresselhuys achtte het ongepast, het wetsontwerp
voor de verkiezingen te behandelen. De kiezers moesten gelegenheid hebben
zich uit te spreken!
Het is verbluffend zoo bekwaam sommige staatslieden der linkerzijde in
het ontleden der verborgen bedoelingen van de kiezers zijn. Vooral „democraten" hebben het daarin ver gebracht. Dit bleek onmiddellijk na de
verkiezingen van 1925. H. M. de Koningin had aan den heer Colijn eene
opdracht tot kabinetsformatie gegeven. Dit nu mocht niet! leder ander kon
worden geduld, maar niet de heer Colijn. De S.D.A.P. met hare 24 Kamerleden zou aan de coalitie met 54 leden de te volgen gedragslijn voorschrijven,
De adviseurs uit de rechterzijde behoorden zich in hunne adviezen aan de
Kroon te gedragen naar den wensch der S.D.A.P. Deze wilde Been formateur
Colijn, dus mocht men hem niet voordragen. En nu was het toch geschied;
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nog wel met succes! Dit eischte ten minste eenige meetings en een manifest.
Alles als protest tegen de verkrachting van de aanwijzingen der kiezers. 1 )
Natuurlijk stoorde men zich ter rechterzijde niet aan deze wonderlijke
vertooning. De kabinetsformatie ging door. Het optreden der revolutionaire
protesteerders was al te dwaas. Hunne redeneering was ongeveer als volgt:
De Anti-revolutionaire partij heeft 3 zetels verloren; zij is dus door de
kiezers veroordeeld. Bovendien is de heer Colijn geen democraat en de
kiezers hebben zich zoo vooruitstrevend betoond. Het is dus ongepast, dat
hij zou trachten leiding te geven aan de politiek der komende jaren.
Van dit alles is alleen waar, dat de Anti-revolutionaire partij 3 zetels
had verloren en ook dit is nog maar half waar. Er dient aan toegevoegd
te worden, dat na de verkiezingen van 1922 eene wijziging in de kieswet
was gebracht, waardoor de in dat jaar toegepaste taktiek, die ons 2 zetels
bezorgde, in 1925 niet kon worden gevolgd. De achteruitgang was in werkelijkheid heel wat geringer dan het scheen. Van eene veroordeeling door de
kiezers kon, vooral gelet op de felle, persoonlijke wijze, waarop de z.g.n.
„echte" democraten in den verkiezingsstrijd tegen den Minister van Financien
waren opgetreden, niet worden gesproken. Evenmin is juist, dat de heer
Colijn geen democraat zou wezen. Zeker, hij is het niet in dien zin, dat hij
zich als een dienaar der kiezers zou beschouwen, maar hij is wel een voorstander der gezonde democratic, die bij het staatsbestuur met de belangen
van alle groepen des yolks wil rekening houden en aan die verschillende
groepen het oefenen van rechtmatigen invloed niet ontzegt. En hadden de
kiezers zich zoo vooruitstrevend betoond? Toch zeker niet degenen, die
op de lijst der Hervormde (Gereformeerde) Staatspartij of van de Staatkundig Gereformeerde Partij hunne stem hadden uitgebracht. Eindelijk
vergete men niet, dat aan sociaal-democratische verklaringen over de vooruitstrevendheid van het kiezerscorps niet de minste waarde is te hechten.
VOOr de verkiezingen, toen men nog hoopte de Roomsch-Katholieke arbeiders daardoor kopschuw te maken, werd van die zijde gezegd, dat de
candidatenlijst der Roomsch-Katholieke Staatspartij eene uiting was van
de meest zwarte reactie; de democraten (de „echte" natuurlijk) waren op
die lijst achteruitgezet. Maar nu het ging tegen den kabinetsformateur-Colijn,
werd uit een ander vaatje getapt en alom rondverteld, dat ook de RoomschKatholieken eene meer democratische richting waren ingeslagen.
De protestvergaderingen gingen door. Zooals Mr. Troelstra in 1918 met
zijne poging tot revolutie de uitspraak der kiezers schond, deed de S.D.A.P.
dit in 1925 opnieuw. Zij, de minderheid, zou de lakens uitdeelen; zij zou
beslissen, wie formateur mocht wezen. De nieuwe parlementaire leider diet
partij meende dat standpunt ook in de Tweede Kamer nog te moeten verdedigen en liet daarbij aan zijne fantasie den vrijen loop. Had hij niet ergens
gelezen, dat men voor de keus stond: of geen coalitie-kabinet, of een
coalitie-kabinet-Colijn? Als dat waar was, dan hadden wij in Juli 1925 eene
herhaling gehad van hetgeen bij de Vlootwet-crisis was gebeurd, toen ook,
„naar bekend geworden is", de Anti-revolutionaire partij alleen tot voortzetten van eene parlementaire coalitie-regeering bereid was, indien aan
den heer Colijn de leiding werd gegeven. Dan hadden wij dus te doen met
1

) Zie Het Volk, 18 Juli 1925.
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eene politek van dwang, die van Mussolinistische trekken niet vrij is! 1 )
Is het niet om te rillen?
De leider der vrijzinnig-democraten kwam zoo onder den indruk, dat hij
voor zijnen vriend niet onder wilde doen. Op de vraag van den heer
Albarda, hoe na de nederlaag der Anti-revolutionaire partij niettemin haar
leider formateur kon worden, had hij een antwoord gereed: in de meerderheid der coalitie had de leiding reeds beslist, voOrdat de komende nederlaag
werd bevroed. De heer Marchant weet het uitnemend: „de pers der rechterzijde heeft ons medegedeeld, dat er geen keuze was dan tusschen dezen
formateur en het verbreken der coalitie." 2 )
Dit alles is onreine fantasie. Noch bij de Vlootwet-crisis, noch bij de
formatie in 1925 is van anti-revolutionaire zijde eene dergelijke voorwaarde
gesteld als die, waarover de heeren Albarda en Marchant spraken. Dat zoo
iets in een dagblad heeft gestaan, doet niet ter zake. Er zijn zuiverder
bronnen van nieuws. Het staat wel vast, dat er geen enkele grond is voor
de meening, dat de anti-revolutionairen in het algemeen, of de heer Colijn
in het bijzonder, er zoo erg op gesteld zijn, dat deze minister-president of
minister is. Zoo iets rond te bazuinen, gelijkt bedenkelijk veel op laster.
Het schijnt evenwel aanstekelijk te werken. Tenminste, toen in 1926, na
de aanvaarding van „het Belgische verdrag" door de Tweede Kamer, de
heer C. A. Lingbeek zijn licht over dit onderwerp liet schijnen, behandelde
hij ook de houding der anti-revolutionairen. Daaromtrent merkte hij op,
dat de heer Colijn in De Standaard had gezegd, dat het verdrag aangenomen
moest worden en de anti-revolutionairen er daarna eendrachtig voor hadden
gestemd. Na deze treffende onthulling behandelde hij de vraag, waarom de
heer Colijn aanneming van het verdrag wenschte. Ook op die vraag wist
hij het antwoord: de heer Colijn heeft de hulp van Rome noodig om weer
minister te worden en daarom moet hij prijzen, wat de Roomschen wijzen. 3 )
Dit alles is zoo mooi, dat het jammer zou zijn door een woord van tegenspraak den indruk ervan te verzwakken.
De afkeer der sociaal- en vrijzinnig-democraten van het kabinet-Colijn
kon niet onderdrukt worden. Het moest weg. Zoodra de kans daarop kwam,
werd zij aangegrepen. Het amendement-Kersten, hetwelk strekte tot schrapping van de gelden, uitgetrokken voor het gezantschap bij het Vaticaan,
werd aangenomen. Op 10 November 1925 had Mr. Heemskerk zoo duidelijk
gezegd, dat, indien de rechtsche meerderheid uiteenviel, er politieke wanorde zou komen, totdat er weer eene andere meerderheid was. 4 ) De
waarschuwing mocht evenwel niet baten. Hoewel de nieuwe meerderheid
ontbrak, stemde o.a. de geheele linkerzijde, met de Christelijk-Historischen,
op 11 November 1925 voor het amendement des heeren Kersten. De
politieke wanorde is er. Maar dat schijnt voor velen bijzaak. De coalitie ligt
uit elkaar en minister Colijn is weg. Kan men iets mooiers bedenken? Hiervoor offert men alles op en geeft men alles prijs. Hoe juichte Het Volk,
toen het kabinet-de Geer verscheen en zijne voornemens openbaar maakte:
„Een frisch program, een klinkend program, een program in democratische
1) Handelingen der Staten-Generaal, 1925-1926, II, bl. 156.
2) Handelingen der Staten-Generaal, 1925-1926, II, bl. 192.
9 Nieuwe Rotterdamsche Courant, 30 November 1926, Ochtendblad C.
4 ) Handelingen der Staten-Generaal, 1925-1926, II, bl. 215.
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richting, al voldoet het ors zeker niet geheel
" 1 ) Hoe hartelijk was de
leider der sociaal-democratische Kamerfractie, toen hij het kabinet begroette.
Welk een keurig program was er aan de Kamer voorgelegd; dat rechtvaardigde volkomen den strijd, die tegen het ministerie-Colijn gevoerd was! 2 )
Al spoedig is die opgewondenheid gezakt. De eene minister na den
anderen wekte de verbolgenheid van zijne vroegere bewonderaars. Niet het
minst de nieuwe Minister van Financial. Het eenige, wat de teleurgestelde
sociaal-democraten nog troosten kan, is het feit, dat de beer Colijn geen
minister meer is. Ter wille daarvan verdragen zij alles; ook de vernietiging
van het parlementaire stelsel, ook de verdwijning van alien invloed der
Tweede Kamer. Zij zijn intijds gewaarschuwd, maar hebben den goeden
raad in den wind geslagen. Zij kunnen breken, maar niet bouwen.
Hetzelfde geldt van de vrijzinnig-democraten. Hun leider jammerde op
6 November 1925: „indien de staatkundige groepeering vooralsnog blijft
zooals zij is, dan zal het parlementaire stelsel onder de slagen van zijn in
aantal toenemende vijanden bezwijken; dan zal ons yolk zelf hebben bewerkt,
dat zijn invloed op het Regeerbeleid is verdwenen; dan zal de democratie
nog slechts iets hebben te verwachten van de schokken der revolutie." 3 )
Het is eene aandoenlijke peroratie, maar men behoeft haar niet al te tragisch
op te vatten. Om de bestaande politieke groepeering uiteen te slaan, stemde
de fractie van dien spreker 5 dagen later voor het amendement-Kersten.
Zij heeft daardoor meer bijgedragen tot den val van het parlementaire
stelsel dan eenig communist of fascist. Zij is allereerst aansprakelijk voor
de beeindiging van den invloed der Kamer op het Regeeringsbeleid. Het
is droevig, maar waar. En er blijkt alweer uit, dat er bijzondere talenten
noodig zijn vooral eene voorname bezadigdheid om leiding te kunnen
geven in de politiek. Van anti-revolutionaire zijde werd het goede voorbeeld
gegeven. Maar de vrijzinnig-democraten meenden het beter te weten. Had
niet de voorzitter hunner fractie reeds eerder verklaard, dat hij en de zijnen
zich in politicis de meerderen voelden van de rechtsche partijen? 4 )
Zoodanige zelfgenoegzaamheid wordt ter linkerzijde meer gevonden. Het
was b.v. Dr. J. H. Gunning W.zn., die in 1915, op eene feestvergadering der
Vlaardingsche Vrijzinnige Propaganda-club, aan zijne hoorders vertelde,
dat weliswaar het land groote verplichtingen heeft aan mannen als Colijn
en Idenburg, doch dat dit niet is te danken aan hunne rechtsche beginselen,
maar aan hunne bekwaamheid op eigen gebied en aan hun karakter. Wat
zij gedaan hebben, was „zuiver liberaal regeeringsbeleid" en dat is ook
het eenig mogelijke. Niemand minder dan Prof. Chantepie de la Saussaye
had immers reeds eerder in Onze atm geschreven, dat alleen de liberale
partij in staat is te regeeren. 5 )
1) Het Volk, 12 Maart 1926.
2) Handelingen der Staten-Generaal, 1925-1926, II, bl. 332.
3) Handelingen der Staten-Generaal, 1925-1926, II, bl. 194.
4) Zie in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 Januari 1924, het verslag eener
door hem te Groningen gehouden redevoering.
6 ) Zie het Avondblad van de Nieuwe Courant, 22 Juni 1915. Hier moge ook
verwezen worden naar het Haagsch Maandblad, Aug. 1925, bl. 137, waar Mr. ter
Spill zijn oordeel ten beste geeft. Deze schrijft, nu niet op eenen muur, maar op
papier, dat de anti-revolutionairen de erfelijke talenten van regeeren, traditie, 'evenskunst en voornaamheid missen om te kunnen leiden!
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In hetzelfde spoor ging de heer Dresselhuys. Bij herhaling heeft deze de
eenigszins bevreemdende stelling uitgesproken „dat de coalitie in al de jaren
van haar bestaan niets, maar dan ook niets tot stand heeft kunnen brengen." 1 ) Men beweerde wel ter rechterzijde, dat men anti-liberaal was, maar
terwiji men dat zeide, was men liberaal. Waarom? Niet omdat men het wilde,
o neen, maar omdat men het moest. Van a tot z was men liberaal; daaraan
was niets to veranderen; al was er een gemeenschappelijk streven aan de
rechterzijde naar eene zuivere rechtsche politiek, het bleef bij een zielloos,
onvruchtbaar pogen! En na dit vlammende betoog volgde de vernietigende
conclusie: „De politiek van Nederland is per se en moet zijn liberale
politiek." 2 ) De Hooger-Onderwijswet-Kuyper, de Militiewet-Colijn, de
sociale wetgeving van minister Talma, de Tariefwet, het is, volgens die
redeneering alles liberale politiek. Vrage slechts: maar waarom stemden
dan de liberalen steeds unaniem of op eene enkele uitzondering na
tegen die voorstellen van liberale politiek? Kende men dan zijne eigen
beginselen niet?
Het was dezelfde politicus, die op 5 November 1925 vertelde: „Het is
waar, bij de jongste verkiezingen heeft men aan de overzijde andere registers
opengezet. De coalitiewijsjes klonken nog maar bier en daar op de kleine
politieke draaiorgels. Daar, waar een meer plechtig geluid werd aangeheven,
hoorden wij slechts over een sluitend budget, een veiligen gulden en voorzichtig financieel beheer spreken. Maar daarmee maakte men het ons,
oppositie, niet gemakkelijker. Den eersten den besten keer, dat men andere
deunen ten gehoore geeft, zijn het onze liederen." 3 ) Weer rijst de vraag,
of bier geen vergissing in het spel is. Had niet de Vrijheidsbond bij herhaling
op verhooging van uitgaven aangedrongen, zich steeds verklaard tegen de
bezuinigingsmaatregelen, door het kabinet Ruys-Colijn voorgesteld en bijna
immer de belastingvoorstellen, welker opbrengst moest dienen tot herstel
van het budgetair evenwicht, bestreden? Ligt wellicht de oplossing van het
vraagstuk hierin, dat liberale politiek lets anders is dan de politiek der
liberalen?
Het is overbekend: vrijzinnigheid is geen vrijheidszin. Men kent de op.
vatting van Mr. Groen van Prinsterer: „ onze vrijheidszin heeft zich
niet, gelijk die der vrijzinnigen, tot woorden, met de handelingen in gestadige weerspraak, bepaald. Vrijheidszin hebben wij getoond in de praktijk,
Wie vroegen om meerdere of ruimere staatkundige regten ons door het
behoud onthouden? wij. Wie vroegen om vrijheid van godsdienst? wij. Wie
vroegen om vrijheid van onderwijs? wij. Wie vroegen om vrijheid der
slaven? wij. Wie vroegen om het beginsel van alle vrijheid, eerbiediging van
verkregen regten? wij." 4
Ziedaar de geloofsbrieven der Anti-revolutionaire partij.
Het was Groen van Prinsterer, die in 1837 in zijn geschrift „De maatregelen tegen de afgescheidenen aan het staatsregt getoetst" de onbetamelijke
vervolgingen van hen, die God wilden dienen naar hun geweten, veroordeelde. Het was Thorbecke, die ze verdedigde.
)

1)
2)
3)
4)

Handelingen der Staten-Generaal, 1924-1925, II, bl. 665.
Aldaar, bl. 666.
Handelingen der Staten-Generaal, 1925-1926, II, bl. 163.
Mr. G. Groen van Prinsterer, Grondwetsherziening en eensgezindheid, bl. 80.
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Het was Groen van Prinsterer, die jaren lang, bijna eenzaam, een titanischen strijd streed voor de ware vrijheid van onderwijs, wet te onderscheiden
van de naamvrijheid in 1848 in de grondwet neergeschreven. Het waren de
vrijzinnigen, die zich verzetten.
Het was Groen van Prinsterer, op wien mede betrekking had, wat Ds.
Chantepie de la Saussaye niet te verwarren met den eerder genoemden
hoogleeraar — in 1854 schreef: „Nu de anti-revolutionaire leden der Tweede
Kamer door medewerking der protestantsch-kerkelijke partij met de ultramontaansch-vrijzinnige uit de vertegenwoordiging geweerd zijn, nu schromen
wij niet alleen niet, maar wij achten het eenen duren pligt te erkennen, dat
naar onze overtuiging het beginsel van geheel hun langere of korte parlementaire loopbaan is geweest: verdediging van de minderheden d.i. van de
vrijheid des gewetens; en dat de getrouwheid aan dit bij uitnemendheid
protestantsch beginsel de naamlooze bitterheid verklaart, waarmede zij van
de verschillende elkander uitsluitende partijen aangevallen worden, en steeds
beschuldigd van te heulen met die partij, die men, van uit de verschillende
standpunten, gevaarlijk acht. — Het noodzakelijke exclusivisme van het
anti-revolutionaire of christelijk-historische beginsel is, naar onze overtuiging,
de eenige waarborg van wezenlijke liberaliteit in het beoordeelen en handhaven der regten en belangen van alle partijen." 1 )
Het was Groen van Prinsterer, die in 1866 kon schrijven: „Aan de
mannen die somtijds zooveel ophef maken van hun deelgenootschap aan
de gebeurtenissen van 1848, ook en vooral aan Thorbecke, durf ik, in 1866,
de reeds dikwijls gedane vraag voorleggen: Wie, gij of ik, hebben en voor
en sedert dien tijd, het meest, niet voor de naleving van lessen uit Parijs,
maar voor de historische en constitutionele vrijheden in de bres gestaan?
Wat hebt gij, die op de grondwetsherziening roem draagt, van de herziene
grondwet en van den regeeringsvorm gemaakt? Wat is er, onder uw invloed
en beheer, geworden van de regten van het Volk en van de regten der
Kroon? Van de staatsligchamen en van het gemeen overleg?
Werd de Grondwet, overeenkomstig uwen eisch, meer dan touter vorm,
werd zij inderdaad nationale kracht?" 2 )
Het was Groen van Prinsterer, die kort te voren van niemand minder
dan Prof. Buys de loffelijke verklaring ontvangen had: ,,Misschien heeft
sedert 1848 geen lid van de Tweede Kamer meer gedaan om de bevoegdheid
van het Parlement uit te breiden dan de heer Groen." 3 )
In die richting is de Anti-revolutionaire partij doorgegaan. Krachtens haar
beginsel heeft zij steeds gestreefd in de staatkunde naar de erkenning der
beginselen van gezag en vrijheid. Krachtens haar uitgangspunt was zij de
partij, op welke van rechtswege deze taak rustte. Zoo stond zij in 1903 en
in 1918 vooraan in den strijd tegen misdadige woelingen. Maar het was ook
1) Mr. G. Groen van Prinsterer, Adviezen in de Tweede Kamer der StatenGeneraal, I, bl. VII.
2) Mr. G. Groen van Prinsterer, Parlementaire studien en schetsen, deel I, no. X,
bi. 15.
3) De Gids, Juli 1865, Misverstand door Mr. J. T. Buys, blz. 109. Op bi. 110
staat daar nog te lezen: „dit zij toch gezegd, dat in den strijd tusschen de Heeren
Groen en Fruin, de eerste zeer bepaald het terrein van de democratic heeft ingenomen, en niet alleen in 1864, maar reeds vijf en twintig jaren geleden, toen hij zijne
Bijdrage schreef tot „Herziening der Grondwet in Nederlandschen zin"."
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een minister uit Naar midden, Mr. Th. Heemskerk, die het ontwerp-Dienstweigeringswet verdedigde. Het zijn de anti-revolutionairen, die zich van
den aanvang of tegen den onredelijken stemdwang hebben verzet. Het zijn
de anti-revolutionairen, die het pleit voeren o.a. voor hen, die zich in hunne
conscientie bezwaard gevoelen over den vaccine-dwang.
Maar al te vaak staan de anti-revolutionairen alleen; bij voortduring
worden zij bestreden. Al wie uit het revolutie-beginsel leeft en Gods souvereiniteit verwerpt, acht zich geroepen allereerst tegen hen op te treden.
Anderen oefenen ongemotiveerde kritiek in hope op kiezersgunst. De aanvallen zijn soms principieel, vaak persoonlijk. Onder hen, die in den tegenwoordigen tijd het hardst klagen over de z.g.n. „Hetze" tegen den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indie, zijn er velen, die 15 jaar geleden zich
de felste uitlatingen veroorloofden tegen den heer Idenburg, die toen dat
ambt bekleedde.
Bewust van eigen zwakheid, poogt de Anti-revolutionaire partij, overeenkomstig Gods ordinantien te strijden voor handhaving van het gezag, voor
het hooghouden van het Christelijk huwelijk, tegen al wat de publieke
eerbaarheid aanrandt, tegen ontzieling van het strafrecht, tegen de overheersching van de maatschappij door den staat, voor de doorwerking van de
heerschappij van het recht in plaats van die van de macht, zoowel op het
gebied der sociale als der staatkundige, ook Internationale, verhoudingen.
Zij vervult deze taak in de overtuiging, dat hare beginselen, op het gebied
van recht en staat, door de gebondenheid aan Gods geboden, de ware vrijheid
waarborgen. Deze beginselen te verdedigen, beteekent in de vuurlinie staan.
Bij die taak te volharden, eischt eenige standvastigheid. Het is moeilijk
maar schoon.

HOOFDSTUK V.

DE ANTIREVOLUTIONAIRE PARTIJ
EN DE TOEKOMST
DOOR Ds. H. JANSSEN.
Niet zonder eenige aarzeling werd het verzoek om
dit Gedenkboek
een slotwoord te schrijven door mij ingewilligd. Deze aarzeling vond haar
oorzaak in het dubbel karakter, dat dit laatste hoofdstuk moest dragen.
Moest het eenerzijds een opwekking inhouden, anderzijds toch moest het
ook iets bieden, dat betrekking had op de toekomst van onze partij. En
juist dat dubbele karakter, dat m. i. niet gemist mocht worden in het slotwoord van een boek, waarin, zij het dan ook in beknopten vorm, een
overzicht is vervat van hetgeen de A. R. Partij in de afgeloopen vijftig jaar
onder Gods zegen in het belang van ons land en yolk heeft mogen doen,
maakte de samenstelling van dit hoofdstuk niet gemakkelijk.
Want ik kan mij op dit oogenblik nets moeilijkers voorstellen dan iets
te zeggen of te schrijven over de toekomst van de A. R. Partij. Haar
verleden en heden zijn bekend. Ja, het lijkt mij zelfs niet onmogelijk om uit
haar verleden het heden te verklaren. Maar zelfs indien ons dit gelukte;
indien wij precies wisten, hoe alles geworden is, zooals het nu is, zouden
dan daaruit steekhoudende conclusion te trekken zijn ten opzichte van de
toekomst?
Al weten wij, hoe de ontwikkeling der dingen in het verleden geweest
is, weten wij nu ook, dat zij in de toekomst denzelfden loop zullen nemen?
Immers neeni
Er zullen dan weer gansch andere factoren zijn, die de ontwikkeling
beinvloeden, factoren, die wij niet kennen, en die wij menschen ook met geen
mogelijkheid kunnen voorzien, en die toch voor ons politieke leven van de
grootste beteekenis zouden kunnen zijn.
Daar is bijv. de vraag in zake het herstel van de samenwerking der
rechtsche groepen. Een vraag, die niemand voor de toekomst van onze
geheele politieke constellatie van ondergeschikt belang zal achten en die
stellig voor de toekomstige orienteering en ontwikkeling van de A. R. Partij
van zeer groote beteekenis zal zijn.
Komt die samenwerking opnieuw tot stand of blijft ze verbroken?
Men zegt dat de beantwoording van deze vraag bepaald zal worden door
de verkiezingen in 1929. Ik weet het niet, al is het best mogelijk. Maar ik
begrijp eerlijk gezegd niet, waarom men daarop wachten moet. Want
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wanneer de rechtsche partijen alle zich bewust zijn van de noodzakelijkheid
van samenwerking, dan rijst de vraag: Zullen zij in 1929 elkander wel vinden
en in 1928 niet? Zal de stembus de verbroken samenwerking herstellen?
Niemand die het wee; ook omdat niemand kan zeggen, hoe de uitslag der
verkiezingen in 1929 zal wezen.
Wij A. R. weten het stellig niet. Wij staan hier nog voor vele vragen en
moeilijkheden. Vragen, die ik hier niet stel, maar die er toch zijn en waarop
niemand van te voren het antwoord geven kan.
Als de rechtsche samenwerking, die zooveel jaren een van de grondpijlers van ons politieke leven is geweest, eens voor altijd verbroken werd,
dan Ja wie kan dit dan nu verder aanvullen?
Voelen wij niet hoe de Ariadne draad, waarmede wij zouden willen
trachten van uit het heden de toekomst te verkennen, ons ontvalt? Want
zou er op deze wijze niet een politieke situatie geschapen zijn, die men
eenige jaren geleden voor onmogelijk gehouden had en die onberekenbare
gevolgen voor ons geheele politieke leven, maar niet het minst voor onze
A. R. Partij zou kunnen hebben?
Wij zien dus, dat wanneer aan de hand van gegevens, die in het heden
te vinden zijn, getracht wordt de toekomst van de A.R. Partij te schetsen,
onmiddellijk vragen oprijzen, die thans onbeantwoord blijven, omdat alleen
de toekomst ons het antwoord brengen kan.
Op een tweede zaak, stellig van niet minder beteekenis voor de toekomst
van onze A. R. Partij, willen wij hier eveneens wijzen: de onttvikkeling van
ons kerkelijk leven.

Wie den ontwikkelingsgang van ons kerkelijk leven in de laatste decennia
nauwkeurig heeft gadegeslagen, zal nets anders kunnen zeggen, dan dat
de verdeeldheid onder de belijders van den Christus steeds meer is toegenomen. De latente verdeeldheid is tot een openbare geworden. De onderlinge verschillen zijn vergroot en verscherpt. En niemand zal kunnen ontkennen, dat deze verschillen ons politieke leven sterk hebben beinvloed.
Deze zaak is voor de A. R. Partij van veel belang. Zij is geen kerkelijke
party, doch een partij, welker leden over alle kerken van positieve belijdenis
verdeeld zijn, een partij, die aan alle kerken gelijke rechten wil gunnen,
voorstandster als zij is van de scheiding van Staat en Kerk in anti-revolutionairen zin. Kerkelijke scheuring evenwel leidt bij degenen, die in de hitte
van den strijd in weerwil van het partijbeginsel het kerkelijke met het
politieke vermengen, vaak tot politieke splitsing en er staan dan dikwijls
weer politieke vrijbuiters gereed om van de kerkelijke oneenigheid partij te
trekken voor hun politieken uitbouw.
Nu lijkt ons de horizon op dit punt niet onbewolkt. Wanneer wij het
kerkelijke leven van onzen tijd nuchter bekijken, dan kunnen wij toch allerminst ontkennen, dat de stand van zaken voor de toekomst geen meerdere
samenbinding, maar wel meerdere verdeeldheid voorspelt. Er werkt een
splijtzwam op ons kerkelijk erf.
Wij raken in de laatste tijden steeds verder van elkander af. Elke kerk
heeft op dit punt reeds Naar moeilijkheden en waar zij nog niet zijn, daar
dreigen zij te komen. En moeilijkheden in een kerkverband, onverschillig
van welken aard die zijn, leiden zoo gemakkelijk tot verdeeldheid en scheu-
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ring, en aan die scheuring zijn meestentijds, zooals we opmerkten, weer
politieke gevolgen verbonden. Ook ten opzichte van dit punt weten wij niet,
wat de toekomst ons brengen zal.
Wij zullen dus een anderen weg moeten inslaan om aan onze opdracht
te kunnen voldoen, en de eenige weg daartoe is: terug op ons „Program
van Beginselen". Eigenlijk is de A. R. Partij de eenige partij, die zulk een
program van beginselen heeft. Versta ons goed. Wij zeggen niet, dat de
andere Christelijke partijen geen program hebben; integendeel, wij weten
zeer goed, dat de C. H. P., de H. G. S. P. en de S. G. P. eveneens een
program van beginselen hebben. Wat wij hiermede bedoelen is dit: dat ons
program van beginselen oorspronkelijk is en het program van de andere
partijen afgeleid van het program der A. R. Partij. Dit kan ook niet anders,
omdat de zoo evengenoemde partijen, hetzij rechtstreeks hetzij zijdelings,
haar oorsprong aan de A. R. Partij ontleenen.
„Ons Program" is geen uitvinding van menschen en de beginselen daarin
vervat zijn geen spinsels van het menschelijk brein, zooals dit bij de linksche
partijen het geval is, maar zij zijn ontleend aan het onveranderlijk en eeuwig
blijvend woord van God.
't Zijn dus beginselen, die er altijd geweest zijn en altijd zullen blijven,
afgedacht van het felt of er al of niet een partij is, die deze beginselen voor
het staatkundig leven belijdt.
Wanneer zich in een yolk een partij geformeerd heeft, die deze eeuwige
beginselen belijdt, dan is die partij zelf een goddelijke creatie, vrucht van
de werking des Heiligen Geestes in de harten der geloovigen, die door
Hem in contact met deze beginselen zijn gebracht en onder Zijne leiding
zijn vereenigd en georganiseerd, om op staatkundig terrein te arbeiden tot
verheerlijking van den Naam des Heeren, tot bevordering van de komst van
Gods Koninkrijk en tot zegen voor land en yolk.
In dat licht moeten wij de A. R. Partij bezien en zoo gezien gevoelen wij
in eens dat zij een toekomst heeft, hoewel deze voor de partij zelf gedeeltelijk verborgen is. Niet geheel. Zij is verborgen wat haar lotgevallen betreft,
maar niet wat haar invloed en de vrucht van haar arbeid aangaat. Want
invloed en vrucht hangen hier niet van een meerderheid of minderheid in
het Parlement of in het yolk af.
Is dit mogelijk in het verleden niet altijd voldoende in het oog gehouden,
laten wij dan, door ervaring geleerd, in de toekomst nog meer wakende
en biddende zijn, ook inzake de samenwerking met andere partijen.
Iedere partij, ook zij die op dit oogenblik geweldig tegen zulk een samenwerking fulmineeren, moet vroeg of laat tot samenwerking komen. Men kan
nu eenmaal niet leven van kritiek alleen; maar men vergete onzerzijds geen
oogenblik, dat er voor een partij als de Anti-revolutionaire groote gevaren
aan iedere samenwerking verbonden zijn.
Vooral met het oog op de toekomst, is het dringend noodzakelijk deze
waarheid ons goed te herinneren en wanneer het opnieuw tot samenwerking
zal, dan geschiede deze op een goed omschreven accoord en met medeweten
van de partij.
Wij herhalen, dat invloed noch vrucht afhangen van de grootte van de
partij. Wie zal berekenen den invloed en de vrucht van den arbeid van een
man als Groen van Prinsterer, wiens kernspreuk was: „dat ik vertere, als

Ds. H. JANSSEN

380

ik maar nuttig ben", en die door zijn bestrijders smalend „een veldheer
zonder leger" genoemd werd?
Waarin lag Groen's kracht Hierin, dat hij telkens, „onze beginselen"
poneerde, onze beginselen, die eeuwig zijn, omdat ze nit God zelf hun
oorsprong hebben en daarom overal en altijd zullen triumfeeren.
Zal dus onze partij ook in de toekomst tot een zegen voor ons yolk zijn,
dan zal voor en boven alles op de beginselen den nadruk moeten worden
gelegd.
Wat baat al het andere, wanneer Gods zegen ons werk, ook in politiek
opzicht, niet zou kronen? Alleen dan, wanneer wij werkelijk uit onze beginselen leven, zal God ons dien zegen schenken.
De geschiedenis van de afgeloopen 50 jaren biedt ons daarvoor den meest
onbedriegelijken waarborg. Want men kan en mag in onze dagen heel veel
kwaad van de A. R. Partij spreken, men kan en mag haar van alles en
allerlei beschuldigen, men mag haar zelfs beginselverzaking ten laste leggen
en haar fouten en gebreken uitmeten met de ellemaat, men mag Gods yolk
tegen haar mobiliseeren en in gedachten de doodsklok over haar luiden,
dit alles kan den oprechten anti-revolutionair slechts hierom vervullen met
droefheid en leedwezen, omdat op zulk een wijze vergeten en vertreden
wordt de zegen, dien God door haar in en aan ons yolk geschonken heeft
een zegen, waarvan ook haar bestrijders nog heden de vruchten genieten.
Want heeft men zich wel eens een oogenblik ingedacht, hoe het thans in
en met ons yolk zou zijn, wanneer deze partij er niet was geweest? Laat
men zich dit voor alles eens goed realiseeren, eer men aan het aanklagen
en beschuldigen gaat.
Wij zijn heusch niet blind voor de gebreken en de fouten, die ons als
partij in deze 50 jaren hebben aangekleefd. Wij hebben ze ook nooit onder
stoelen of banken gestoken.
Doch, mogen er al dingen zijn geschied, die niet ons alley instemming
hadden, waartegen is gewaarschuwd en waarover kritiek is uitgebracht, dit
mag ons nooit het oog doen sluiten voor de beteekenis, den invloed en de
vrucht in ons volksleven van onze aloude Anti-revolutionaire partij. Dit
gedenkboek legt daarvan een schitterend getuigenis of en wij hopen, met
het oog op de toekomst van heeler harte, dat ook dit boek de oogen zal
openen voor de waarheid en de lippen zal sluiten voor den leugen.
Waardeering sluit kritiek niet uit; maar in onze dagen heeft onze partij
to lijden onder kritiek, waarin de waardeering gemist wordt. Zijn Been
vrienden meer, die ons de fouten van de A. R. Partij toonen, maar het zijn
menschen, die zich op het standpunt hebben geplaatst, dat alleen zij het
yolk van God in dit land vertegenwoordigen en nu in naam van dit yolk
de A. R. Partij moeten beschuldigen en zoo mogelijk verscheuren. Tegen
zulk een optreden staat ons protest. Omdat het zich kenmerkt door een
vergeten en miskennen van Gods zegen en Gods trouw, die ondanks onze
zonden en gebreken, onze fouten en misslagen, nog in zoo ruime mate, om
Christus wil, geschonken werden.
leder goed antirevolutionair wordt door dit alles niet van zijn partij
vervreemd, maar sterker aan haar verbonden en nauwer met haar vereenigd.
Die thans van haar weg gaan zijn nooit goed antirevolutionair geweest;
maar die de eeuwige beginselen lief hebben, welke zij op staatkundig terrein
?
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belijdt en die gelooven, dat alleen door de naleving en de toepassing van
deze beginselen de toekomst van onze partij, maar ook de toekomst van
ons yolk gewaarborgd is die scharen zich dichter aan-een en sporen
elkander aan tot volharden bij het ideaal.
Als de A. R. Partij in die gestalte mag herdenken den weg, langs welken
God haar gedurende deze 50 jaren heeft geleid en de trouw en de genade
die God haar heeft bewezen, dan zal deze herdenkingsdag ook een dag van
verootmoediging en schuldbelijdenis voor haar worden. Want als wij
waarlijk de weldaden des Heeren gedenken, dan is verootmoediging de
Gode welbehagelijke vrucht, omdat in de verootmoediging God en God
alleen verheerlijkt wordt. Er is voor onze partij niets zoo noodig als verootmoediging, niets, dat zoo uitzuivert en heiligt als het gemeenschappelijk
„Gena, o God! gena"; niets, dat zoo sterkt als het gevoel van zelf niets
te zijn; niets, dat ons geestelijk zoo verheft als het ondergaan in ons zelven.
Dan zien wij ook onze leiders en voormannen in het rechte licht. Juist
het antirevolutionaire beginsel keert zich rusteloos tegen schepselvergoding.
Daarvan is dan ook onder ons Been sprake. Maar tot erkenning en waardeering van wat ons in Groen en Kuyper, Keuchenius en Talma, Idenburg
en Colijn, en in zoovele anderen in den loop der jaren geschonken is,
achten wij ons van Godstvege geroepen.
Aan al die mannen, die God ons gaf, moet in deze dagen met dankbaarheid worden gedacht, en ook aan hunne vrouwen, die zich zooveel opofferingen hebben getroost, moet een stille hulde worden gebracht.
Zoo gaan wij de tweede vijftig jaren met ons Program van Beginselen
in. Hoe zij verloopen zullen, weten wij niet, wat ons daarin wedervaren
zal, is ons verborgen. Hoe de wereld en hoe Europa en hoe ons Vaderland
op het einde van die tweede vijftig jaren er voor zullen staan, is ons onbekend. Maar een ding weten wij zeker: God blijft en Hij blijft Dezelfde in
Zijn trouw en. in Zijn liefde.
Voor ons natuurlijk oog is de toekomst zwart als de nacht, voor het
oog des geloofs is zij licht als de morgen; voor ons natuurlijk verstand zijn
er bange vragen en onoplosbare problemen, voor het geloof zijn alle vragen
in den Christus beantwoord en al die problemen in Hem verklaard.
Wij voor ons meenen, dat deze tweede vijftig jaren heel wat moeilijker
zullen zijn dan de eerste. De teekenen der tijden en vooral de verschijnselen in het midden van ons yolk zijn in dit opzicht niet bemoedigend. De
antichristelijke geest van ongeloof en revolutie wordt steeds sterker. Er
zullen straks maar twee partijen overblijven; de partij, die met alle kracht
en met alle middelen op de revolutie aanstuurt en de partij die met alle
kracht en met alle geoorloofde middelen die revolutie tracht te keeren. De
revolutionairen aan de eene en de anti-revolutionairen aan de andere zijde.
Indien dat wat beter werd verstaan, dan zou men niet zoo lichtvaardig
tot scheuring overgaan, maar staan en zoeken naar vereeniging van wie
uit kracht van het geloof in Jezus Christus, onzen Koning en Heere, bijeen
behooren.
Tegenover de centrale en principieele tegenstelling, welke zich aan den
horizon der toekomst afteekent, vallen al de kleine geschilletjes tusschen
de A. R. en de S. G. P., de C. H. en de H. G. P., de A. R. en de C. H.,
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weg. Dan zullen wij zien, wat helaas zoo dikwijls niet wordt ingezien,
dat wij in den grond een zijn, dat wij leven uit en door hetzelfde geloof
en dat wij verdedigen hetzelfde patrimonium en strijden voor denzelfden
Christus.
Op een zaak moeten wij nog wijzen; op ons opkomend geslacht. Dat
geslacht baart ons zorg. Ook het geslacht, dat binnen de grenzen van onze
partij opgroeit. Velen voelen nets of slechts heel weinig voor de beginselen,
die door onze partij worden beleden, wat ten gevolge heeft, dat zij afzakken,
niet naar een andere Christelijke partij, maar helaas naar een partij, die
in haar banier het „ni Dieu, ni Maitre" schrijft.
Dat is een heel droef verschijnsel, dat zich gaandeweg onder ons meer
openbaart. Wij willen de oorzaken daarvan hier niet nagaan, maar een
zaak vraagt hier ons alley belangstelling, dat is: het huisgezin.
Uit het huisgezin moet onze partij gebouwd worden; wanneer wij zelf
antirevolutionair zijn, dan is het onze eerste en voornaamste plicht onze
kinderen tot goede antirevolutionairen op te voeden, die door woord en
daad, door belijdenis en wandel in het midden van deze wereld den Christus
belijden. Dr. Kuyper heeft dat zoo kernachtig getypeerd in het woord:
„antirevolutionair ook in het huisgezin". Ja, daar allereerst en allermeest.
Niet alleen in de kiesvereeniging of in den gemeenteraad, in de provinciale
staten of in de staten-generaal, moeten wij arbeiden, maar aan ons opkomen
voor de antirevolutionaire beginselen moet een beleven van die beginselen
in het huisgezin ten grondslag liggen. Indien dat aan ons optreden in het
publieke leven ontbreekt, dan boet ons optreden niet alleen zijn kracht in,
maar wat veel meer zegt, wij verliezen er juist onze kinderen door. Onze
vaders en moeders moeten tot grondslag van hun opvoeding leggen datzelfde
eeuwig blijvend Woord van God, waarop ook ons Program van Beginselen
steunt.
Meer dan ooit moet in onze dagen de opvoeding er op gericht zijn, dat
onze kinderen hun roeping leeren verstaan, die zij in Kerk, Staat en Maatschappij hebben te vervullen. In het gezin moet de liefde tot God en Zijn
dienst, tot het Vaderland en het Oranjehuis worden gewekt en aangekweekt.
Daar moeten de kinderen leeren, dat het eeuwige meer is dan het tijdelijke;
de hemel meer dan de aarde; de rijkdommen van Christus meer dan al de
schatten dezer wereld.
Dan, maar ook dan alleen zullen wij in ons midden zien uitspruiten en
opgroeien een jonge garde, die straks na ons zal optreden en aan wie wij
vol vertrouwen onzen erfschat zullen kunnen overgeven, omdat wij weten
dat ook zij, als gevaren dreigen en stormen loeien, zeeen koken en golven
slaan, het oog op God zullen richten met de bede:
Schenk ons onmachtigen,
0 God van Alvermogen!
De krachten des geloof s,
Uw geest van uit den hooge,
Bij 't daveren van de stem:
Terwijl Uw Rijk genaakt
Ontwaakt gij slapenden
En reeds ontwaakten: Waakt!

PROGRAM VAN BEGINSELEN DER
ANTIREVOLUTIONAIRE PARTIJ.
ARTIKEL I.
De Antirevolutionaire of Christelijk-Historische richting vertegenwoordigt, voor zooveel ons land aangaat, den grondtoon van ons volkskarakter,
gelijk dit, door Oranje geleid, onder invloed der Hervorming omstreeks
1572, zijn stempel ontving; en wenscht dit, overeenkomstig den gewijzigden
volkstoestand, in een vorm, die aan de behoeften van onzen tijd voldoet,
te ontwikkelen.
ARTIKEL II.
Noch in den volkswil, noch in de wet, maar alleen in God vindt zij de
bron van het souvereine gezag, en verwerpt mitsdien eenerzijds het beginsel
van voiks-souvereiniteit; terwijl zij anderzijds de souvereiniteit van Oranje
eert, als onder de leiding Gods in onze geschiedenis geworteld; door de
mannen van 1813 in den Nederlandschen Staat tot ontwikkeling gebracht;
en door de grondwet als zoodanig bevestigd.
ARTIKEL III.
Ook op staatkundig terrein belijdt zij de eeuwige beginselen, die ons in
Gods Woord geopenbaard zijn; zoo evenwel, dat het Staatsgezag ten onzent
noch rechtstreeks, gelijk in Israel, noch door de uitspraak van eenige kerk,
maar in de conscientie beide van Overheid en onderdaan aan de ordinantien
Gods gebonden zij.
ARTIKEL IV.
De Overheid, zoo leert ze, is als dienaresse Gods gehouden tot verheerlijking van Gods Naam, en behoort diensvolgens a. uit bestuur en wetgeving
alles te verwijderen, wat den vrijen invloed van het Evangelie op ons yolksleven belemmert; b. zichzelve, als daartoe in volstrekten zin onbevoegd, te
onthouden van elke rechtstreeksche bemoeiing met de godsdienstige ontwikkeling der natie; c. alle kerken of godsdienstige vereenigingen en voorts
alle burgers, onverschillig welke hun belijdenis aangaande de eeuwige dingen
zij, te behandelen op voet van gelijkheid; en d. in de conscientie, voor zoover
die het vermoeden van achtbaarheid niet mist, en haar uitspraak met name
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geen afbreuk doet aan de handhaving van 's lands onafhankelijkheid, eene
grens te erkennen voor haar macht.
ARTIKEL V.
Zij belijdt, dat de Overheid regeert bij de gratie Gods, en, hieraan hare
regeeringsmacht ontleenende, het recht heeft, den eed te vragen, en ter
vrijlating van den dag des Heeren, en alzoo mede in 's yolks belang, zelve
zooveel doenlijk in al haar vertakkingen op dien dag behoort te rusten,
de Zondagswet in gelijke richting behoort te herzien, en zoo bijzonder in
haar arbeidswetgeving als in haar concession geheelen of gedeeltelijken
stilstand van taken voor dien dag heeft te bedingen.
ARTIKEL VI.
Op zichzelf geen enkelen staatsvorm den eenig bruikbaren keurende,
erkent zij het aan de grondwet gebonden koningschap, gelijk zich dit ten
onzent geleidelijk uit de Republiek der 16e eeuw heeft ontwikkeld, als den
voor ons meest geschikten regeeringsvorm.
ARTIKEL VII.
De grondwet, gelijk die in 1848 gewijzigd is, aanvaardt zij als uitgangspunt om langs wettigen weg tot een hervorming van onze staatsinstellingen
naar eisch der Antirevolutionaire of Christelijk-Historische beginselen te
geraken.
ARTIKEL VIII.
Zij verlangt daartoe bevestiging van den rechtmatigen volksinvloed, die,
krachtens den zedelijken band tusschen kiezers en gekozenen, door de
Staten-Generaal, naar eisch van onze historie, op het staatsgezag wordt
uitgeoefend.
ARTIKEL IX.
Het verwerpen van begrootingen om redenen, buiten die begrootingen
gelegen, keurt ze, tenzij in zeer buitengewone omstandigheden, als machtsoverschrijding af.
ARTIKEL X.
Zij wil dat de gewestelijke en gemeentelijke autonomie, voor zoover deze
niet strijdt met de eischen der staatseenheid en de rechten van de enkele
personen niet onbeschermd laat, door decentralisatie weer tot haar recht
kome.
ARTIKEL XI.
Opdat de Staten-Generaal in de natie wortelen en het yolk niet slechts
in naam vertegenwoordigen, zal het kiesrecht organisch zijn in te richten
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en wel met toepassing van het gezinshoofdenldesrecht en van de Evenredige
vertegenwoordiging voor de Tweede Kamer; en daarnaast van het recht der
verschillende maatschappelijke groepen, om zich door eigen gemachtigden
in een andere Kamer te doen vertegenwoordigen. Krachtens beginsel verwerpt de partij stemdwang en wraakt zij een staatkundig vrouwenkiesrecht.
Het kiesrecht der weduwen volgt van zelf uit het kiesrecht der Gezinshoofden.
ARTIKEL XII.
Zij wil dat de Staat (voor zoover ontstentenis van veerkracht bij de
burgerij hiertoe niet noodzaakt) het beginsel late varen, alsof de Overheid
geroepen zou zijn, om van harentwege onderwijs te doen geven; voorkome
dat de overheidsschool, voor zoover noodig, tot propaganda van godsdienstige of tegen den godsdienst gekeerde begrippen misbruikt worden; en alzoo
aan alle burgers, onverschillig welke hunne godsdienstige of opvoedkundige
zienswijze zij, in take het onderwijs gelijke rechten gunne. Haar devies blijft,
dat de Vrije School regel moet zijn, en dat de Openbare School niet anders
mag zijn dan aanvulling.
Voorts behoort het beginsel van vrijheid ook bij het Middelbaar en Hooger
Onderwijs tot verdere ontwikkeling te komen.
ARTIKEL XIII.
Van den Souverein wil zij dat door eene onafhankelijke rechtspraak, die
onder ieders bereik valle en in verband sta met het zedelijk rechtsbesef der
natie, volgens wetten, die op de eeuwige rechtsbeginselen rusten, ten 1 e
beslissing uitga voor alle geschillen van partijen, zoowel van burgerrechterlijken als van administratieven aard; ten 2e vonnis kome tegen een iegelijk,
die zich vergrijpt aan de gemeene orde der Bingen; en ten 3e dat voltrekking
van straf aan den gevonniste volge, niet slechts om de maatschappij te
beschermen of den overtreder te beteren, maar allereerst tot herstel van de
geschonden gerechtigheid. Desnoods door de doodstraf, waartoe het recht
in beginsel aan de Overheid toekomt.
ARTIKEL XIV.
Op de Overheid, zoo oordeelt ze, rust de plicht om te waken voor de
publieke eerbaarheid op den weg en in publieke plaatsen; de gelegenheid
tot het gebruik van sterken drank te beperken; den uitstal te verbieden van
onzedelijke boek-, plaat- of prentwerken; verleiding van minderjarigen tot
onzedelijke daden strafbaar te stellen; en met de hoererij op geenerlei wijze,
noch preventief noch beschermend, en derhalve anders dan werend, in
aanraking te treden. Met dien verstande echter, dat ze zich bij elken maatregel, die uit deze verplichting voortvloeit, stiptelijk verre houde van wat
tot het terrein des huiselijken levens behoort. Ook maatregelen tegen het
voortwoekeren van het Neo-Malthusianisme verdienen, mits onder dit
beding, aanbeveling.
Tegen de drankzonde en het op publiek terrein misbruiken van Gods
Naam is niet minder waakzaamheid van de zijde der Overheid geboden.
Schrift en Historic

25
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ARTIKEL XV.
In het belang der openbare gezondheid acht ze, dat de Overheid te waken
heeft tegen vervalsching van levensmiddelen; tegen verontreiniging van den
publieken weg en tegen vergiftiging van den dampkring of het water; zorg
heeft te dragen voor zindelijkheid in haar eigen huishouding; zich houde
aan de eerbare begrafenis der lijken; en voorts bij het zich vertoonen van
besmettelijke ziekten (behoudens de vrije beschikking van een iegelijk over
zijn eigen lichaam en zijn eigen conscientie) al zulke maatregelen heeft te
nemen, als strekken kunnen en onmisbaar zijn om te voorkomen, dat iemand,
onwillens of onwetens, met de smetstof dezer ziekten in eene voor hem
gevaarlijke aanraking zou treden, of, werd hij zelf besmet, zijn smetstof
op anderen zou overbrengen.
ARTIKEL XVI.
Zij wenscht, dat bij het financieel beheer van den Staat de verhouding
tusschen Overheid en burgers niet die van verdrag, maar een zedelijk
organische zij, en dat het evenwicht tusschen ontvangsten en uitgaven geregeld
worde, niet door noodeloos drukkende vermeerdering van de lasten der
natie, noch door bezuiniging op het noodige, maar door beperking van
staatsbemoeiing, leidende tot krachtiger ontplooring van het particulier
initiatief. Zij wil dat eenerzijds de talrijkheid van het gezin en anderzijds het
kleinere inkomen zooveel doenlijk ontzien, en het al te kleine geheel van
directe lasten vrijgesteld worde; terwijl dient gewaakt, dat te vrije invoer
van bewerkte artikelen buiten noodzaak aan onze nijverheid en aan onzen
loonarbeid Been afbreuk doe.
ARTIKEL XVII.
Kracht tot handhaving van onze nationale zelfstandigheid zoekt zij in
de bevordering van kennis onzer historie; in de bevestiging van onze yolksvrijheden; in de versterking van het internationale rechtsbesef; in eene
ervarene en door de Staten-Generaal voorzichtiglijk gecontroleerde diplomatie; en voorts in eene wettelijke, steeds op de hoogte van haar tijd blijvende, op algemeenen dienstplicht berustende organisatie van strijdkrachten,
en zulks met afdoenden waarborg, dat ook bij het scheeps- en kazerneleven
voorzien zij in de verzorging der geestelijke behoeften en gewaakt worde
tegen het voortwoekeren van zedelijke gevaren voor wie den lande client.
ARTIKEL XVIII.
Voor zooveel het koloniale vraagstuk aanbelangt, dankt zij God, dat de
aloude baatzuchtige neiging, om de kolonien voor de kas van den Staat of
van den particulier uit te buiten, mede onder den drang van het Antirevolutionaire staatsbeleid, almeer plaats heeft gemaakt voor een staatkunde van
zedelijke roeping. Deze zedelijke roeping leide er de Regeering steeds meer
toe, om tegelijk met de deger verzorging der stoffelijke welvaart en de
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verbetering van de sociale verhoudingen, ook de autonomische ontwikkeling
der inlandsche bevolking te bevorderen, en doe haar niet slechts op Java,
maar allengs in heel onzen Archipel, tot krachtige bestuursdecentralisatie
overgaan. Aan de inlanders moet niet uit Europa een hun vreemde cultuur
worden opgedrongen, maar mede door onzen steun behoort hun Aziatische
geaardheid tot hoogere ontplooiing te geraken. Onze Archipel vraagt niet
alleen om een militaire politiemacht, die ons in staat stelt het gezag en de
orde te handhaven, maar evenzoo om een vloot en leger, die elken vijandelijken inval kunnen afkeeren. De vloot moet, zooveel mogelijk los van die
van het moederland, voor herstel en aanvulling van haar uitrusting, in
Nederlandsch-Indie vinden, wat ze behoeft. Ook het leger moet zich in den
Archipel zelf, zooveel mogelijk van het noodige kunnen voorzien. Voor de
versterking van beide in manschap kan ook op de weerkracht der inlandsche
bevolking een beroep worden gedaan.
De Kerstening van Indict blijve roeping van het Christenvolk in het moederland, maar vinde, alsook uit staatkundig en maatschappelijk oogpunt van
overwegend belang, bij de koloniale Regeering, tegemoetkoming, beide in
het verleenen van voile vrijheid en in het geldelijk steunen van onderwijs en
krankenverpleging. Ook van de bestrijding van het concubinaat en het
opiummisbruik worde niet afgelaten.
In de West-Indische kolonien zij het beleid gericht op financieele zelfstandigheid bij de voorziening in de huishoudelijke behoeften en op economische verheffing van de bevolking. Hierbij worde aan het vrije onderwijs
de voorrang gelaten.
ARTIKEL XIX.
Verwerpende de leer van den klassenstrijd erkent zij de noodzakelijkheid,
om ook door middel van onze wetgeving, beter dan thans, er toe mede te
werken, dat de verhouding tusschen de verschillende maatschappelijke standen zooveel doenlijk beantwoorde aan de beginselen van Gods Woord.
Eisch daartoe is het, dat hetgeen maatschappelijk zwakker is, beschermd
en gesterkt worde, en dat, voorzoover het particulier initiatief der bevolking
door veler te laag inkomen nog niet genoegzaam tot zelfverweer in staat
is, de Overheid de zwakkeren met haar schild dekke, en degelijker krachtsontplooiing tot bij de laagst staande klasse der maatschappij mogelijk
make.
Van armenzorg in engeren zin onthoude de Overheid zich. Alleen voorzoover de particuliere en kerkelijke liefdadigheid te kort mochten schieten,
kan ze hiertoe moeten overgaan.
ARTIKEL XX.
Zij verklaart, dat noch voor het Rijk in Europa noch voor de Kolonien,
door de Overheid eene staatskerk, van wat vorm of naam ook, mag worden
in stand gehouden of ingevoerd; dat het den Staat niet toekomt, zich met
de inwendige aangelegenheden der kerken in te latent en dat, ter bevordering van een weer dan dusgenaamde scheiding tusschen staat en kerk.
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de verplichting uit art. 168 .der grondwet *) voor de Overheid voortvloeiende, na uitbetaling aan de rechthebbenden van het rechtens verschuldigde, client te worden opgeheven.
ARTIKEL XXI.
En ten slotte verklaart zij, dat ze om deze beginselen ingang te doen
vinden, de zelfstandigheid van hare partij handhaaft; zich bij Been andere
partij laat indeelen; en slechts dan samenwerking met andere partijen aanvaardt, indien die door een vooraf wel omschreven accoord, met ongekrenkt
behoud van hare onafhankelijkheid, kan worden verkregen.
Buiten accoord stelt zij bij eerste stemming haar eigen candidaten, en
handelt, indien het op herstemming uitloopt, naar omstandigheden.
Op eene Deputatenvergadering, voor elke algemeene verkiezing te houden,
stelt zij het program en het accoord voor die verkiezing bij meerderheid
van stemmen vast. Alle bij haar aangesloten kiesvereenigingen zijn hierna
tot de naleving van dit program en van dit accoord gehouden.

*) (Nieuw art. 171).
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,

,

V.
Velde, Van der 246
Verschoor, W. 338
Versluys, Notaris C. 340
Verweyck, R. C. 338, 340
Victoria, Koningin 14
Vinet
10, 209
Virgilius
285
Visser, Dr de 256, 266, 300
304
Vliegen
256
Vliet, Van -

PERSONEN-REGISTER
Vlugt, Prof. van der —
Vlijmen, Van -Voltaire
Vonkenberg, Ds J. E. —
Voorhoeve H. Czn, I. —
Voorst, Van —
Vos
Vreede, Prof. —

393
261
263
192
338
313
207
369
76, 205

W.
268
Waal Malefijt, De —
256
Waarder, Groen van —
331, 334
Waller, H. —
Wassenaer van Catwijck, Van — 231,
235, 236, 239, 242
166
Wensinck, Dr. A. I. —
271
Wentholt
Wibaut
304, 366, 367, 369
324, 340
Wilde, Mr J. A. de —
Wilhelmina, Koningin -- 350, 359, 363

Willem I, Koning — 73-76, 103, 195
Willem III, Koning —
317, 318
Willem Lodewijk
289
Willem I, Prins — ... 71, 72, 288, 289
W illem III, Prins —
Willem IV, Prins —
73
Wintgens, Mr —
212, 220
78
Winthrop
298, 330
Witmond, J. —
262
Wit, Jan de —
235
Wolbers, J. —
105, 108
Woltjer, Dr J. —
308, 313, 331
Wormser, J. A. —
Wrangel auf Lindenberg, W. von 235
234
Wijnmalen, Dr Th. C. L. —
,

,

Z.
Zola
Zwingli
Zuijlen, Van —

200
24, 190
212

ZAAK-REGISTER. *)
A.
„Aan de Kiezers"

(Groen) 204, 208,
209, 212-214, 218-220, 310, 365
Aantrekken, „- wat homogeen is, het
heterogene afstooten" („het gelijkgezinde vereenigen, het andersdenkende loslaten") ... 11, 211, 212
Adres, - der „Zeven Haagsche Heeren"
193

„Adviezen in de Tweede Kamer der
St.-Gen." (Groen) 204, 208-210, 212,
214-216, 364, 375

„Af geperst" (Kuyper) 243
Af gescheidenen (Afscheiding) 8-10,
193, 195, 374
„De maatregelen tegen de - aan
374
het staatsregt getoetst"
Afgoderij, „weren en uitroeien van alle
- en valschen godsdienst" 226, 227
Agitatie
203
A gitatie-middelen
203
Ambtenaren, De S.D.A.P. en de - 369
Ambtenaren-reglement
304
Amsterdammer, „De (groene) -" 263
Anarchisten (anarchie) 61, 77, 167,
357, 362
Anti-papisme
193, 311
Anti-revolutiewet
266

Antirevolutionaire Partij,
De - als Christelijke partij 22-29
De - als democratische partij
18-22, 319
De - als nationale partij ... 16-18
De - als volkspartij ... 13-16, 285
De - als vrijheidspartij 29-34, 374,
375
De - Calvinistisch, niet kerkelijk
190-201
De - een partij der „kleine luyden"
14, 298, 316
De --- en het Calvinisme 20-22, 25,
30-32, 190-201
De - en de intern. verhoudingen
175-189
De - en de kerkelijke verdeeldheid
378, 379

De - en de revolutionaire woelingen
356-363
377-382
De - en de toekomst
17
De - en volkshistorie
De - en volkskarakter 15-17, 309
De - geen belangenpartij 14-16,
210
De - geen klassepartij 13-16
De - in den Lande (Gesch. v. 0.
306-329
en P.)
De - in Provincie en Gemeente
288-305
De - in de Staten-Generaal
231-287
Bestudeering van de geschiedenis
der 344
Geboortejaar der - 7, 11, 12, 309
Karakter der - 13-34
Leiding der - 196, 308, 325, 328
Organisatie der - 5, 11, 12, 238,
306-329, 330-335
Scheuring in de - 241-254, 306,
318-320

Antirevolutionaire Richting,

10, 11
- en Afscheiding
10, 11, 195
- en Revell
Calvinistische en Ethische strooming
10, 11
in de 7
Geboortejaar der 8
Grondleggers der Leiding der - ... 11, 193-196, 308
7, 10
Oorsprong der 7
Wegbereiders der -

„Antirevolutionaire Staatkunde",
,. 75, 127, 327
(Dr Kuyper)
(Dr Kuyperstichting) 81, 344, 345
Antirevolutionaire V rouw, De - en
346-355
het staatkundig leven
49, 266, 267, 348
Antithese
193
April-beweging
Arbeidsconferentie, Xe Internationale
126
Arbeidsduur, 123, 124, 125, 126, 128,
129, 132, 134, 135, 272, 275, 294
100, 121 e.v., 272,
Arbeidswetgeving
273, 277, 278, 298, 300

Armenwet

*) Dit register is samengesteld door H. M. OLDENHOF.
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395

Armenzorg,

120, 267, 295, 304, 352,
369
„Arnhemsche courant"
364

77

Autocratie
Autonome moraal
Autonomte
Gemeentelijke -

166
167, 178
145

B.

-

en staatsinrichting 20, 21, 22, 70
en verhouding tusschen Kerk en
Staat
25, 70, 226-228
- en Volkenrecht
183, 184
Groen en het 193-195
Dr Kuyper en het 223, 224
Calvinistische rechts en staatsleer 344,
345
Centralen Convent
325
Centraal Comile, 12, 233, 234, 237-240,
244, 292, 307, 308, 309, 312, 313, 314,
316, 317, 319, 320, 322, 325, 327,
330-335, 337, 338, 340, 341, 343,
345, 351, 360
Het bureel van het 330-335
Centrum, „Het -"
276
Chauvinisme
17, 146
-

-

-

243, 273, 285
Bakkerswet
115, 308, 310
Bazuin, „De -"
144
„Beden"
127 e.v.
Bedriilsorganisatie
134
Bedrijfsraden
35
Beginselen, beteekenis van 35-70
„Onze grond-"
Samenhang tusschen - en partij
209, 210, 212
en om
Begrooting, .verwerpen van
redenen daarbuiten
85-88, 239
Belastingwezen, 21, 58, 138-143, 264,
366, 367
Belgische opstand
9
372
Belgisch verdrag
Bergrede
157
333
Beschrijvingsbrief
263, 264, 323
Bestand
Bewapening, beperking van - 148, 187
Bezoldigingsbesluit, intrekking van art.
40 van het 368
op militaire uitgaven,
Bezuiniging,
272
Bezuinigingsplan-Colijn
366, 367
Bezuinigingsplan-Wibaut
366, 367
-

-

„Bezwaren tegen den geest der eeuw"

7, 195
118
Boeddhisme
168
Bolsjewisme (zie bij Communisme).
Bondsstaat
180
273, 274
Boterwet
„Bouwen en Bewaren"
354
Budgetrecht
144
Burgemeesters, Bond van A.R -,
Wethouders en Secretarissen
305
(Da Costa)
Bode, „De -"

„Bijdrage tot Herziening der Grondwet
in Nederlandschen zin" (Groen) 375
C.

Caesaropapie
Calvinisme,
-

25

contra revolutie
192-194
en A.R. partij (zie bij A R. partij)
en A.R. richting
10, 11
en democratie
18-22, 70
en gezag
225
en nationale politiek 16-18, 190
en politieke vrijheden en burgerre to
20, 21
- en religievrijheid 30-32, 226-228

Christelijk Historische kiesvereenigingen, Bond van
in Friesland 322
Christelijk Historische Partij, 306, 321,
-

328, 372, 379, 381

Christelijk-Sociaal Congres, 2e
133
Christen-democraten
322
„Christendom boven geloofsverdeeldheid"
108, 112
Coalitie (zie ook: Samenwerking met
-

andere partijen)

15, 212, 313,
370-374
121

Coalitieverbod
Collectieve arbeidsovereenkomst,

131 134, 136
-

Colleges van Advies
135
College van Gemachtigden
325
Collegium Philosophicum
103
Communisme (communisten), 46, 106,
165, 359, 360, 362

Concentratie, Vrijzinnige -, 268, 270,
Conflicten Keuchenius-Lohman
Conscientie,

274, 323
242

-bezwaren
105-107
-vrijheid, 29-34, 72, 77, 105-107,
109, 115, 224, 319
Overheid en onderdaan beide in
de - gebonden aan Gods ordinantien, 22-29, 67, 155, 225, 229
Conservatisme, „voor het yolk achter
de kiezers en tegen het -" 252, 253
Constitutioneel bewind, 73, 75, 76, 85,
91, 92
Constitutioneele monarchie (zie ook:
Regeeringsvorm en Staatsvorm) 288
C ontra-revolutionair
7, 195
Contraseign
81, 83
Contrat social (zie: maatsch. verdrag).
Conventikelen
8
Cosmopolitisme
16, 146
COterieen
210
Crimineel-anthropologische school
62

Cultuur,

Christelijke - en koloniale politiek,
169-175
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„Moderne -"
„Wortellooze -"
- en staatsbesef
-associatie
-stelsel

164-169
167
187
164 e.v
160
325
.

Cursorische voordrachten
Cursussen ter onderrichting van ge325, 345
westelijke leiders
368, 369
„Cijfers en Feiten"

D.
28
Danswoede
Dienstweigering ... 106, 150, 154, 376
177
De-facto-erkenning
Defensie, 17, 18, 146-158, 186, 187,
Moreele -

F.
Factien
210
Fascisme
46, 47, 346
„Februari-stormen en Maartsche buien"
(P. Brouwer)

116, 118, 266, 300, 322, 323, 356

Financieele verhouding tusschen Rijk
en Gemeenten
145
Financien, Herstel van 's lands -,
273, 300, 328, 365-367

Fractie (zie: Kamerclub en Kamerfractie).

Friesch Dagblad

265, 270-272, 323, 374
150

Democratie,
77, 78
- als staatsvorm
19-21
- en staatsinrichting
18-22
A.R. partij en 19-21
Calvinisme en 18-22, 371
Tweeerlei Deputatenrede, 65, 318, 321, 323, 327,
328, 334, 353
Deputatenvergadering, 233, 240, 248,
250-252, 255, 307, 310, 313, 314,
315-325, 327, 328, 333, 334, 337,
340, 344, 351
357,
Dictatuur van het proletariaat,
359, 360
„Dienst en Wederdienst" (Colijn) 354
238
Doetinchemsche Weekblad
317, 331
Doleantie
61, 62, 64, 65
Doodstraf
326
Dordtsch Dagblad
365
Dordtsche Synode
260
Drankmisbruik
260
Drankwet
Driemanschap, „Ons -" ... 234, 236
325
Driestarren, „genummerde -"

E.
99
Echtscheiding
260
„Economist"
9, 11, 109
Eenheidsgedachte
9
Eenheidsinstituten
„Electorale kwestie" ... 241, 243-253
96, 99
Erfrecht
11, 196, 208, 209
Ethischen
Evangelie,
204
„De partij van het -"
8,
„Tegen de Revolutie, het -",
194, 218, 220, 306, 313, 347
Evangeliebelijder, „Een staatsman niet!
93
een
89,
Evenredige vertegenwoordiging,
332
Exclusivisme, - van het beginsel,
211, 216, 375

358

Feminisme
97, 347, 354
Financieele gelijkstelling ... 109, 115,

326

G.
Geestelijke verzorging van militairen
en schepelingen
268
Geillustreerd Volksblad
270
Geloofsbelijdenis, art. 36 der Ned.
226

Gemeene Gratie, 36, 49-55, 57, 61, 66,

67, 94-97, 153, 183, 229, 348
„De -" (Dr Kuyper)
49, 94
- en Particuliere Genade (verband,
overeenkomst en verschil)
50-55,
66-68
Gemeentebedrijven
(zie Overheidsbedrijven).
Winsten uit
140, 304, 370

Gemeentelijk program
342
Gemeentepersoneel, loonsverlaging
Gemeenteraadsleden,

368, 369

Bond van A.R. - ... 291, 305, 342
Bureau van Advies voor 342
Gemeentewet
291
Gemeentewezen,
291, 292-298, 299,
302, 303

Gereformeerde Kerken in Nederland,
222, 226

Geschillen, oplossing van internationale
147, 150, 186, 187, 189

„Geus" („Geusken")
311
Geweten (zie: Conscientie).
Gezag,
der Heilige Schrift, 37, 38,
-

40, 62
bron van het ... 22, 23, 56, 225
handhaving van het - ... 106, 107,
266, 356-363
miskenning van het 29
ouderlijk
57, 96
vrijheid en 78, 79
(zie ook: Overheidsgezag).
Gezagsdragers, aanwijzing van - 58
vervanging van - 60
Gezantschap bij het Vaticaan, 372, 373
Gezinshoofdenkiesrecht (zie Kiesrecht)
Gezinsinkomen
96
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Gezinsleven, 65, 66, 88, 94 e.v., 302,
382
100
Gezinsloon
96
Gezinsvermogen
246, 262, 375
Gids, „De -"
Gilden ... 101, 102, 121, 277, 288, 289
Godsvrede, (zie: Bestand).
17, 71, 191, 192
„Louden Eeuw"
Gouverneur-Generaal, Laster en eerherstel van - Idenburg ... 268-270
Grondwet, (zie: Constitutioneel bewind
en Souvereiniteit van Oranje).

Grondwetsherziening,
„- en eensgezindheid" (Groen) 374
76
- van 1815
109, 375
- van 1848
- van 1887 ... 242, 314-316, 330
323
- van 1917
Heemskerk's voorstellen tot - 1913,
266, 323
264
Ontwerp - 1918

H.
373
Haagsch Maandblad
118
Haagsche Post
„Handboek der Geschiedenis van het
48, 74
Vaderland" (Groen)
Handelsblad, „Algemeen -", 118, 255,
258, 264, 271, 273, 358, 364
138, 143, 370
Handelspolitiek
Heilige Schrift, De - Gods Woord,
ook voor het staatkundig leven
36-40
46, 198
Heilsstaat
Heraut, „De -", 19, 49, 196, 222, 310,
311, 319
„Hereeniging" (Lohman) 239

Hervormd-Geneformeerde Staatspartij,

328, 371, 379, 381
„Het recht der
195
- " (Groen)
Hervorming, 16, 18, 24, 25, 30, 71,
107, 178, 190, 197, 227, 309
168
Hindoeisme
„Historische Schetsen" (Thorbecke)
205
Hollande, „La - et l'influence de
190
Calvin" (Groen)
Hooger onderwijs, 260, 261, 312, 314,
322, 374
Huismanskiesrecht, (zie : Kiesrecht).
Huwelijk, 28, 52, 65, 68, 94, 97-100,
183, 226, 321, 376
Huwelijkswetgeving
98-100, 354

Hervormde gezindheid,

I.
Imperialisme
„In de Vuurlinie"

47, 188
364-376

Indie, kerstening van -, 159, 160, 174,
268, (zie ook: Kolonien).

Individualisme, 48, 97, 98, 101, 102,
120, 121, 122, 128, 132, 180, 188,
208, 209
37
Inspiratie der Heilige Schrift
Institutie, „- of onderwijzing in den
Christelijken godsdienst" (Calvijn)
190
Internationale samenwerking, 146, 147,
181, 182
Internationalisme
146, 187-189
Interventie
178
Invaliditeitsverzekering, 124-126, 128,
273, 279
Isolement, „In ons - ligt onze kracht"
196, 210-212
Israelietische staatswetten
122

J.
Javabode, „De -"
Jongelingsvereenigingen,

160
Ned. Bond
van - op Geref. grondslag
338

K.
Kabinet, (zie Ministerie).
Kabinetsformateur
79
Kamer van beginselen
88
Kamer van belangen
88, 132, 136
Kamerclub,
ontstaan der A.R. - 231, 237-240
verkoeling der liefde voor de A.R. 240, 241, 243, 244
Kamerfractie, A.R. - voor 1879,
231, 232
Kamerkieskring-centrale
324
Kamerontbinding, 84, 240, 246, 252,
322, 366

Kamerverkiezingen,
-

van 1871
van 1873
van 1879
van 1888
van 1894
van 1897
van 1901
van 1909
van 1913

•••

306
308, 317
233-237
259, 317
253
321
254-256, 259, 321
323
323, 324

Kerk en Staat,
-, beide vrij op eigen gebied, 36,
65-70
-, punten van overeenkomst en aanraking
66
- , punten van verschil
66-68
„meer dan dusgenaamde scheiding"
van 65, 68, 69
verhouding van -, 22-25, 27, 31,
32, 36, 54, 65-70, 195, 226-230, 288,
342, 378
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„zilveren koorde" tusschen - 65,
68, 69, 313, 314, 315, 318
Kerkelijke beweging van 1886, 317, 331
324, 325, 337-340
Kieskringen

Kiesrecht,
algemeen -, 19, 88, 102, 303, 323,
324, 351
census - 33, 252, 298, 299
gezinshoofden (of huismans)
19, 88, 89, 102, 319, 323, 324
89, 101, 102,
individualistisch -,
291, 324, 353
101
liberale -politiek
89, 101, 324, 353
organisch rapport Commissie-Idenburg inzake
351, 353
passief vrouwenuitbreiding van het -, 19, 20, 247,
248, 252, 254, 298, 312, 316, 319,
324
vrouwen-, 89, 303, 324, 350-354
12, 76, 218, 237,
Kiesvereenigingen,
240, 248, 249, 250, 299, 305,
307-309, 313, 317, 318, 320, 326,
327, 332-335, 338, 354, 364, 382
307, 309
Bond van A.R. 142
Kinderaftrek
126
Kindersterfte
Klassenstrijd, 120, 128, 129, 130, 135,
152, 188, 287
205
,Kleuren"
266
Kolnische Zeitung
159
Koloniaal Bestuur
Koloniale Politiek, ons beginsel voor 159-175

Kolonien,
geen exploitatie van de - 159, 160
scheiding van financien van Moeder159, 160
land en vrije evangelieprediking in de -,
159, 160
272
Kostwinnersvergoeding
Krankzinnigenverpleging 297, 300, 301
87
Kredietwet

Kroon,
-, Ministers, Staten-Generaal en
71-93
Kiezers
79-82
- en Ministers
79
De -, als instituut
De -, als centrum van regeerings80
beleid

Krijgstucht in den parlementairen strijd
219
18, 271
Kustverdediging
344
Kuyper-bibliografie
337, 338, 345
Kuyperfonds
Kuyperhuis ... 332, 338, 340, 341, 343
337, 344
Kuyper-katheder
Kuyper's Nalatenschap, Dr. -,
222-230, 329, 344

Kuyperstichting, Dr Abraham -, 5,
325, 336-346

L.
281-283
Landarbeiderswet
Landbouw, - en sociale wetgeving
126, 281-283
283
Landbouwweekblad
Landsverdediging (zie: Defensie)
33, 111, 321
Leerplicht
18, 271
Legerorganisatie
„Leider en Leiding in de A.R. Partij"
325

Lendenen, „De - omgord" (Colijn)
353
126
312
„Zuiver - regeeringsbeleid" 373,
374
Liberate economie 121, 122, 128, 129,
130, 138
Liberalisme (liberale partij) 16, 33,
105, 108, 109, 118, 119, 121, 122,
128, 192, 197, 212, 213, 218, 220,
233, 254, 255, 256, 259, 261, 273,
292, 298-301, 306, 307, 311, 315,
317-320, 321, 323, 373, 374
Lintjes-quaestie
365

Levensduur, gemiddelde
Liberaal, „De -"

M.
Maatschappelijk verdrag

28, 44, 138,
224
Maatschappij, Overheid en - (zie:
Staat en Sociale leven).

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
111
Macchiavellistische 346
Manifest, „het fatale -"
248-251
„Maranatha" (Kuyper)
318
98
Maritale macht
Marnix, Chr. Hist. Kiezersbond „-"
313, 314
Medezeggenschap
342
- der Inlandsche bevolking 163, 165
Meegaandheid, „politiek der -" 193,
306
Meiboom, „De - in de kap" (Kuyper)
323
Meisjesvereenigingen, Bond van - op
Geref. Grondslag in Nederland 354
Middelburgsche Courant ... 244, 258
Milieu en misdaad
63, 64
271-272, 318, 323, 374
Militiewet
328, 337-341, 346
Millioenplan

Machtstheorie,

Ministerie,
-

van der Brugghen
211, 216
328, 371-373
Colijn
Cort vander Linden, 263-266, 323
372
de Geer
Heemskerk, 18, 266, 270, 271,
274, 323
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-

237
Kappeijne
206, 207
de Kempenaer
Kuyper, 18, 231, 254, 256-261,
266, 270, 272, 300, 332, 361
- van Lynden Sandenburg ... 237
- Mackay (le Christel. Ministerie),
18, 243, 258, 260, 266, 300,
316, 31.7, 318, 330, 356
263, 270, 326
- de Meester
- Pierson-Borgesius, 254, 258, 262,
270
253
- Roe11-Van Houten
- Ruys de Beerenbrouck, 266, 272,
294, 300, 365, 374
205
- Thorbecke
Het „Christelijk nationaal -" 259,
260
82, 215, 262
Homogeen

Ministerieele verantwoordelijkheid
81-84

Ministers, benoeming en ontslag van -,
80
62, 63
271, 323, 356
361-363
- van vrijwilligers
of President ? 80, 81 (zie
Monarch,
ook: Regeeringsvorm).
365
Monomanie
Moraliteit, Politieke
91, 92
84
Motie-Keuchenius
188
Mysticisme

Misdadigers type
Mobilisatie
-

-

N.
„Narede van vijfjarigen strijd"

(Groen)
211
Nationale zelfstandigheid, handhaving
van de -, 17, 18, 72, 140, 146, 147,
150, 187, 189, 270
Nationalisme
17, 187 189
Nationalisten
162
-

Nationalistische strevingen in lndie,
Tweeerlei houding tegenover
163-165
- en Christendom
171-173
Nationaliteitsbesef
146, 147
(zie ook: Staatsbesef)

„Nederland en Oranje ,
Nederland en Oranje ... 200, 359, 361
Nederlander, „De -" 210, 307, 310,
318, 320
9, 194,
314
„Nederlandsche Gedachten" (Groen),
193, 196, 204, 209-213, 218-220, 306,
310, 319
Nieuwe Courant
268, 269
Nieuwe Haagsche Courant
326
Nieuwe Leidsche Courant
326

Nederlandsch Hervormde Kerk,

Nieuwe Provinciale Groninger Courant
326

Nieuwe Rotterdamsche Courant,

238,
269
326
312
311

Nieuwe Utrechtsche Courant
Nieuwe Zwolsche Courant
Nieuws van den Dag
Nieuwsblad van de Hoeksche Waard,

261

Non-interventie
178
Noorden, „Het
"
312
Notenkraker, „De
364, 367
"
Novembermaand 1918 (November-

-

storm), 18, 266, 327, 356, 359-363,
375

0.
„Om de Bewaring van het Pand"
(Colijn),

65, 353

Omwenteling,

- van 1795
290
- van 1813
73, 74, 75
Nationale -en
224
Onderdaan, binding van - aan Gods
ordinantien
23, 26, 27, 29
Overheid en -, (zie bij: Overheid).
Ondernemerswinstbelasting
366, 367
Onderwijs, (zie ook bij : School)
- en particulier initiatief,
111,
114, 115, 116
- in N. 0. Indie, 165, 166, 168,
169, 266, 268
- pacificatie (zie: financ. gelijkstelling)
Financieele overheidssteun voor het
105, 113, 115, 116
godsdienstig 107-109
kosteloosheid van het 116
Ouders en - ... 33, 101, 104 e.v.
overheidstoezicht op het -, 103,
104, 107, 111-113, 115-118
verbod godsdienstig 109
vrijheid van 103 e.v., 315, 316
Ongehuwde moeders
100
„Ongeloof en Revolutie" (Groen), 8,
40, 47, 193
Ongevallenwet (ongevallenverzekering), 124-126, 273, 281, 300
Onpartijdig, „ , die partij kiest" 210
„Ons Program" (Kuyper), 5, 64, 75,
122, 146, 159, 238, ,363
„Ons Weekblad"
369
Onschendbaarheid des Konings
79
Ontwapening, eenzijdige nationale
150-153, 154, 187, 272
Onwettige kinderen
100
„Onze Constitutie" (Lohman)
74
259, 265, 373
„Onze Eeuw"
-

Oorlog,

De Heilige Schrift over - en krijgsdienst,
155-158
Rechtvaardige en onrechtvaardige
155, 186, 187
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Oorlogsrecht 151, 177, 186, 187, 189
Oppositie, 204, 210, 211, 214, 217, 262

-

263, 265, 266

Opvoeding,

Partij,

9, 305
- en gemeenschap
Ouders en -, 33, 98, 101, 104, 105,
110, 305, 382
104, 105
School en Organisatie, (zie ook: A.R. Partij).
Partij en - 11, 218-220
124-126, 128
Ouderdomsverzekering

Overheid,
- en Kerk, (zie: Kerk en Staat).
• - en Onderdanen, 55-61, 78, 79,
137-139, 179
- en Volksconscientie, 29 (zie ook:
Rechtsbesef der Natie).
binding der - aan Gods ordinantien, ... 23-29, 67, 155, 225, 229
De -, een wreekster tot straf, 36,
55, 56, 58, 61-65
De -, Gods dienares, 36, 55-61,
153, 228, 229
55-57
Instelling van de Roeping der - inzake rechtsbedeeling en rechtshandhaving, 58, 60,
154, 158, 229
Samenwerking tusschen - en yolksvertegenwoordiging, 26, 59, 82-85,
204, 215, 216
Overheidsbedrijven, 140, 294, 296, 297,
303, 304

Overheidsbemoeiing,
275, 276
en staatssocialisme
in kerkelijke aangelegenheden,
(zie: Kerk en Staat).
beperking van 137, 301, 302
144
kosten der -

-

Overheidsgezag,
- bij de gratie Gods ... 57, 153, 323
23, 24
- in Israel
begrenzing van het 60, 226
binding van het - aan Gods ordinantien, (zie bij: Overheid).
mechanisch karakter van het -, 58,
225
oorsprong en grond van het -, 22,
56, 226, 228
99
Overspel

P.
Pacifisme
180, 187
„Parlementaire Redevoeringen"
253-255

(Kuyper)

Parlementaire stelsel, 84, 85, 102, 144,
373

„Parlementaire Studien en Schetsen"
(Groen)

160, 217, 310, 375

Particulier initiatief,
- en „democratie"
-

22
en onderwijs, 111, 114, 115, 116,
140, 301

en sociale leven, 120, 135, 140,
274, 276, 277, 278, 279, 281, 283,
284, 301

-en, een natuurlijk versch 2ijnse1,
13-216
- en, noodzakelijk voor het constitutioneele leven
214-216
- en Organisatie
11, 218-220
(zie ook: A.R. Partij).
- en Regeeringsprogram
217
- van het Evangelie
204
aantal -en
220, 221, 381
afkeer van -en, 202, 203, 204-207,
208
begrip van -en 209-213
conservatieve en radicale -, 206,
207, 211, 212, 213, 220
een heilige 204
erkenning van --en
208
Groen van Prinsterer over staatkundige -en
202-221
over -en in 't algemeen
202-209
reactionaire 206, 207
„Regeering boven de -en", 216, 217
Revolutie 204
samenhang tusschen - en beginsel,
209-212
Partijbelang
80, 204
Partij-kiezen
203, 208
Partijloozen
203
Partijman
203
Partijschappen
204, 210, 214
Partijstrijd
205, 213
„Patrimonium"
294, 299
„Pays legal"
20

Permanente Hof van Internationale
Justitie
185
Pers, 28, 196, 238, 265, 300, 307, 310

311, 320, 321, 326, 339, 345
Geschiedenis van Organisatie en -,
306-329
Plaatsvervanging, afschaffing der 18
Pluriformiteit, - als algemeen levensverschijnsel
188

„Politiek van zedelijke verplichting",

159

Portefeuille-kwestie
215
Positivisme
184, 185
Prerogatief, inbreuk op het - der
Kroon

83
296
80, 81
(zie ook: Regeeringsvorm).
„Pro Rege"
168
Program van actie, 19, 316, 320, 324,
325, 333

Presentiegeld
President, Monarch of -? ...

Program van beginselen,
-

en internationale verhoudingen,
176, 189
-, in 1851 uitgegeven door de
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Kiesvereeniging „Ned. en Oranje"
364
to Amsterdam
Aansluiting der Kamerclub bij het
238-240
Aanvulling van het - in verband
met gemeentelijk en provinciaal
293
beleid
12, 308, 309
Ontwerp 11-13
Partij en Toevoeging aan ons - van een
artikel over de internationale verhoudingen
189
Progressieve belastingheffing 137, 142

Propagandaclubs,

326, 327
Bond van A.R. Verband van A.R. - in Nederland,
327
Proportioneele belastingheffing ... 141
143, 144, 370
Protectie

„Protestantsche Noordbrabander",

244, 312

Protocol van Geneve 187
Provinciale Staten, 288, 290 292, 297,
-

300, 301
Provinciewezen
296 302
„Public spirit"
208
Publieke eerbaarheid ... 59, 107, 376
Publieke geldmiddelen, (zie: Financien
en: Staat en Financien).
-

R.
Radenwet
Radio-uitzending
Rassen-associatie
Rassen-contact
Rassenstrijd
Recht,
-

278, 281, 284, 286
109

164 e.v.
160 e.v.
161 e.v.

van enquete
214
van initiatief
85, 203
van petitie
203
van vereeniging en vergadering,
107, 203, 206, 207
administratief 59
gewoonte184, 185
immanent wetten225
invloed van het Christendom op het
positieve
183, 184
natuur185
positief 182-185
Romeinsch
58, 183, 229
Statengemeenschap-176 e.v.
straf56, 58, 59, 61-65
tractaten185
transcendent - in God
225
volken59, 176-189
Rechtsbeginselen, eeuwige - 55, 59,
60, 61
Rechtsbesef der Natie, 55, 59, 229 (zie
ook: Overheid en Volksconscientie).
Rechtsbron, 44-46, 55, 60, 184-186,
189, 225
Rechtsexecutie
151, 186, 187, 189
Schrift en Historic

Rechtsschool,
Organische
PantheIstische

Rechtssouvereiniteit,
reiniteit).

202
202, 224
(zie bij : Souve

-

Referendum
90
Reformatie, (zie: Hervorming).
Regeering,
„ boven de partijen" ... 216, 217
-

-

en Staten-Generaal ... 27, 82-85

Regeeringsprogram,

De „-ma's" van Thorbecke
217
Partij en 217
Regeeringsvorm, (zie ook: Staatsvorm)
de voor ons meest geschikte
78-81
eenhoofdige 73
- tijdens de Republiek ... 288-291
Regentenpartij
72, 288 291
Reglementeering, strijd tegen de -,
302, 349
Religiestrijd
203
Religieus socialisme
198 200
Rev&
8, 10, 11, 195
-

-

Revolutie,

tegenbeeld der Reformatie 197
Calvinisme contra 192-194
Eeuwjaar der Fransche 318
Fransche - tegenover nationale
omwentelingen
224
Politieke beteekenis van de Fransche
290
„Tegen de
, het Evangelie", (zie
bij: Evangelie).
Revolutiebeginselen, 7, 8, 19, 43, 44, 45,
48, 52, 110, 120, 121, 138, 139, 188,
201, 220, 381
Revolutionair, „Groen een - van de
ergste soort"
364
Revolutionaire propaganda
346
„Revolutionaire situaties"
153
„Revolutionaire Woelingen" (1903 en
1918), 18, 260, 266, 336, 356-363,
371, 375
Rotterdammer, „De -"
320, 326
Ruggespraak
90, 91
-

S.
Samenwerking met andere partijen,
15, 254, 287, 301, 315, 316, 319, 320,
325, 332, 377, 378, 379 (zie ook:
Coalitie).
Sanctie, Koninklijke 85
Schepper en schepping, 41 43, 49, 53,
61, 94, 261
Schepselvergoding
381
-

School,
-

arts
101, 111, 295
bestuur
115, 116
en Kerk
107, 108, 111, 115
en opvoeding
104, 105
26
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kleeding, - voeding, enz., 101,
111, 294, 295, 302
101, 118
- raad
- stichting, 10, 108, 110, 111, 115,
117
- strijd, 105, 107, 109, 119, 193,
259, 266, 349
- toestanden tijdens de Republiek,
105
118
- vereenigingen
- wetgeving, 10, 11, 85, 106, 107,
108, 109, 260, 266, 267, 300, 306,
326
Vrije
bijzondere - (Christelijke
-), 9, 10, 17, 101, 103-119, 140,
193, 313, 317, 323, 324
Christianiseering der openbare 112
eenheids - 9, 108, 109
facultatieve -splitsing ... 9, 10, 110
gemengde - 108, 216
neutrale - 107, 108, 117, 119, 166
ontchristelijking der - 306
openbare - (overheids-, staats--)
9, 101, 105, 106, 107 e.v., 166, 353
staat en - 33, 103-119
" 349
School met den Bijbel, „De
-

-

Schoolwetagitatie
8
Schriftcritiek
22, 37 40
Schriftgezag
62 65, 321
Schuld en straf
350
„Singuliere gaven"
132
Sociale Kamer
Sociale wetgeving, 21, 59, 100, 120,
-

-

123-126, 128, 129, 132, 133, 134-136,
140, 264, 272-287, 299, 300, 322,
326,
272-287
Talma en de 222
Sociale verzoening
127, 134
Socialisatie

„Socialisatieof Bedriffsorganisatie",

127
(Gerbrandy)
Socialisme (S.D.A.P.), 46, 49, 150, 151,
152, 188, 197, 220, 228, 265, 268,
269, 286, 294, 300, 302-304, 311, 323,
357, 358-360, 362, 366-373

Souvereiniteit,

der Kerk, 226, (zie ook: Kerk en
Staat).
43, 48
- der Rede
177-180
- der Staten
180
- der Statengemeenschap
64, 197
- des mensc en
- in eigen kring, 33, 127, 129, 180,
181, 192, 226, 228, 230
De absolute - Gods, 22, 34, 36,
41-43, 47-49, 55, 56, 61, 78, 110,
146, 177, 185, 191, 192, 196, 2,
223, 225, 228, 261, 358, 376
Rechts 45, 79, 85
Staats -, 45, 48, 148, 180, 184, 224,
225

-

Volks -, 19, 41, 44, 47, 49, 74, 78,
79, 85, 88, 89, 90, 110, 184, 224,
225, 364

Souvereiniteit van Oranje,

De - onder de leiding Gods in onze
geschiedenis geworteld . . . 71, 72,
364
De - door de mannen van 1813 tot
73-75
ontwikkeling gebracht
De - door de grondwet als zoo75-77
danig bevestigd
266
Spectator
64
Spiritualisme
Spoorwegstaking, 18, 260, 262, 266,
300, 321, 356-359, 361, 365, 375
147, 149, 179
Spraakverwarring
312
Sprokkelaar, „De "
-

Staat,

en financien, 21, 137-145, 300,
328, (zie ook: Financien).
94-102
- en Gezin
- en Kerk, (zie: Kerk en Staat).
- en Maatschappij, 228, (zie ook:
Staat en Soc. leven).
33, 103-119
- en School
- en Sociale leven, 120-136, 228,
275-281, 352
- en Statengemeenschap 176-182
180
Bonds48
Caesaristische 180
Wezen van den -

-

Staatkundig Gereformeerde Partij,
Staatsabsolutisme
Staatsbegrooting
Staatsbesef,

328, 371, 379 , 381
98, 275
141

onderschatting van het -, 187, (zie
ook: Nationaliteitsbesef).
188
overschatting van het 101
Staatsburgerschap

Staatsinrichting,

20, 22, 70
19-22, 70
65, 68, 196, 227
Staatskerk
Staatsman, Een - niet ! een evangelie93
belijder
21
Staats pensioen
122, 274 277
Staatssocialisme
Staatssocialist, Talma ? ... 275 284
Staatssouvereiniteit, (zie bij : Souvereiniteit).
-

en Calvinisme
en democratie

-

-

-

Staatsvorm,

77, 78, 80, 81
monarchale op zichzelf geen enkele - de eenig
77, 78
bruikbare
77, 78, 80, 81
republikeinsche Standaard, „De -" 11, 32, 40, 60,
127, 194, 196, 222, 233-239 243-246,
248, 251, 258, 299, 309, 311, 314,
319-321, 325, 326, 330-333 339, 340,
342, 357, 364, 372
177
Staten-„familie"
,

,
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176 e v

Statengemeenschap
Staten-Generaal,

.

.

- tijdens de Republiek ... 288-291
231-287
De A.R. partij in de 242
„Onze strijd in de -"
Regeering en -, 82-85, (zie ook
bij: Overheid).
325
Statenkieskringcentrales
192
Statenvertaling
273, 274, 277
Steenhouwerswet
33, 89, 351, 376
Stemplicht
126
Sterfteciffer
„Stone-lezingen" (Kuyper) ... 182, 224
100
Successiebelasting

188

Synthese-beweging

T.
264, 273, 274
Talma-wetten
Tariefwet, Nieuwe - ... 366, 370, 374
323
Tariefwetje-Kolkman
57, 122, 196, 228
Theocratie
Tielsche Weekblad, „Het -" ... 364
Toerekeningsvatbaarheid
63, 64
„Toevende Dageraad" (Colijn) ... 328
83, 260
Troonrede
Twee Provincien, „De -"
311
238
Tijd, „De -"

U.
„Uitbouw-actie"
Uitverkiezing
Unie-collecte
Utrechtsch Dagblad

338
196
338
263

V.
Vaccinedwang
33, 376
Vaderland„,Het
367
Vaderlandsliefde ... 149, 272, 363, 382
Vaderschap, onderzoek var het ff

100
Vakonderwijs
295, 300, 301
Vakorganisatie ... 121, 123, 124, 125,
126, 129-131, 133-135, 298, 299, 360
Veldheer, „Een
zonder leger", 306,
380

Verbindendverklaring van collectieve
arbeidsovereenkomsten ... 131, 132,
Vereeniging,

133, 134

Recht van - en vergadering, 107,
203, 206, 207
Verbod van 121
Vergelding
63-65
Verkiezingen,(zie: Kamerverkiezingen)
Verplichte verzekering,
125, 278, 279

„Verscheidenheden van Staatsregt en
Politiek" (Groen)
210, 215

Vertrouwensmannen
„Vlagvertoon"
Vlootwet
- crisis

„Volharden bij het Ideaal"

91
306
365, 366
371, 372
(Kuyper),
255, 321

Volk,
„- achter de kiezers", 20, 32, 93,

252, 308
„Het -", 266, 268, 364, 365, 367,
368, 371, 372, 373
Volkenbond, 125, 147, 150, 176, 180,
186, 187
Volkenrecht
176-189
Volkshuisvesting
293, 294, 300
Volksinvloed, 72, 74, 85, 90, 252, 289,
290, 312, 319, 373
Volkspetitionnement, 236, 237, 259, 310
Volkssouvereiniteit, (zie bij : Souvereiniteit).

Volksvertegenwoordiging,
- en Volk

90-93
Overheid en -, (zie bij: Overheid).
Volkswil, 202, (zie ook: Volkssouvereiniteit).
Volkszede, Christelijke
98

„Voor den Heere en het Huis van
315
Oranje" (Kuyper)
Vrede van Westfalen
178
Vredesverdrag van Versailles
125
Vredesvraagstuk ... 146, 147, 186, 187
Vroedschappen
288-290
Vrouw,
„De - in de hedendaagsche maatschappij" (Bavinck)
352
De A.R. - en het staatkundig leven
347-355
De gehuwde - in overheidsdienst
100
Vrije Universiteit, 127, 222, 257, 314,
330, 337, 344
Vrij-Antirevolutionairen
320, 321
Vrijhandel
143, 370

Vrijheid,
en gezag
78, 79
van drukpers
203
van onderwijs, 32, 33, 103 e.v.,
316, 374, 375
- van religie, 227, 229, 230, 288,
374, (zie ook: geestelijke vrijheid)
- van schoolstichting
10, 109
geestelijke -, 29, 66, 71, 222, 230
(zie ook: Vrijheid van religie).
-

Christelijk Nationaal
„Vrijheid ..
onderws" (Groen) 209, 211, 217,
218

Vrifheidsbond
300, 370, 374
Vrijheidsboom, „Niet de - maar het
Kruis" (Kuyper)

Vrijwillige verzekering
Vrijzinnig-democraten,

318
279
265, 267, 268,
372, 373
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W.

„Wijsbegeerte der Openbaring"

Wageningsch Weekblad
312, 314
327
„Wat nu?" (Kuyper)
107
Wederdoopers
Weekblad voor Delft en het Westland,
312

Weerloosheid, het gevaar van -,
151-153

Weermacht, (zie Defensie).
310
Wekstem, „De -"
191
Wereldmijding
146, 147, 148, 177 180
Wereldrijk
303
Werkliedenreglement
Werkloosheid 121, 124, 125, 126, 128,
-

293-295, 342
Werkloozen-ondersteuning
369
312
Werkmansvriend, „De "
Wetenschap, Christelijke
... 28, 260
Winsten uit gemeentebedriiven,
(zie
onder: Gemeentebedrijven).
Woodbrookers
198, 199
-

-

(Bavinck), 166, 174

Z.
Zedeloosheidswet
267
Zedelijke band tusschen kiezers en gekozenen
90-93, 253
Zeeuw, „De -"
326
Zelfbeschikkingsrecht
162, 163
„Zelfstandig Gemeentewezen"
(Kuyper), 291, 342

Zelfverweer, (zie: Defensie).
Zending
159, 160, 172, 174, 175
Zendingsgenootschap, Ned.
... 193
Ziekteverzekering, 124-126, 128, 135,
-

273, 274, 278, 279, 285

Zondagsheiliging
28, 302
Zondagsrust ... 128, 260, 267, 295, 302
Zondeval
49, 57, 58
Zondvloed
50, 56, 58, 61, 149
Zutfensche Courant
238
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Verwijzingen naar: dit Gedenkboek (S. en H.); Antirevolutionaire Gemeentepolitiek (A. R. Gem. Pol.) door Mr J. W. Noteboom; Antirevolutionaire Staatkunde, orgaan van de Dr A. Kuyperstichting (A. R. St.). 1 )
Voor Artikel:
I zie S. en H. blz. 7-18, 190-193, 222-224, 259-262, 265-268.
II zie S. en H. blz. 41-49, 71-77, 223-226, 356-363.
III zie S. en H. blz. 22-29, 35-40, 193-201, 226-230, 374-376, 378-382.
IV zie S. en H. blz. 29-34, 49-61, A. R. St. le jaarg. biz. 173 en volgende.
V zie S. en H. blz. 55-61, A. R. St. le jaarg. blz. 344 e. v., 2e jaarg. blz.
399 e. v., A. R. Gem. Pol. biz. 12 e. v.
VI en VII zie S. en H. blz. 77-85, 214-217, 372-374.
VIII zie S. en H. blz. 18-22, 90-93, 370, 371, A. R. Gem. Pol. blz. 258 e. v.
IX zie S. en H. blz. 85-88.
X zie S. en H. blz. 288-305, A. R. Gem. Pol. blz. ,23 e. v.
XI zie S. en H. blz. 88, 89, 101, 102, 132, 133, 243-254, 319-321,
347-355, A. R. St. le jaarg. blz. 602 e. v., 3e jaarg. blz. 91 e. v.
XII zie S. en H. blz. 101, 103-119, A. R. Gem. Pol. blz. 49 e. v. 2)
XIII zie S. en H. blz. 55-65, A. R. St. le jaarg. blz. 511 e. v., 2e jaarg. blz.
207 e. v., le jaarg. blz. 250 e. v.
XIV zie S. en H. blz. 94-100, A. R. Gem. Pol. blz. 35 e. v.
XV zie A. R. Gem. Pol. blz. 147 e. v., A. R. St. 2e jaarg. biz. 98 e. v., 4e
jaarg. 452 e. v., A. R. St. le jaarg. blz. 126 e. v.
XVI zie S. en H. blz. 100, 137-145, 365-370, A. R. Gem. Pol. blz. 175 e. v.
XVII zie S. en H. blz. 17, 18, 146-158, 176-189, 270-272.
XVIII zie S. en H. blz. 159-175, 268-270.
XIX zie S. en H. blz. 120-136, 272-287, A. R. Gem. Pol. blz. 79 e. v. blz.
225 e. v.
XX zie S. en H. blz. 49-55, 65-70.
XXI zie S. en H. blz. 202-214, 218-221, 231-243, 254-259, 262-265,
306-346, 364, 365, 377, 378, A. R. St. le jaarg. blz. 245 e. v., 4e jaarg.
blz. 347 e. v.

1) Uitgaven van J. H. Kok to Kampen.
2) Men zie ook: Dr. P. A. Diepenhorst: „Onze strijd in de Staten-Generaal"
deel I. Uitgave N.V. De Standaard.
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