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VOORREDE.

Dit Tweede en laatste Deel bevat ook de Adviezen over

Onder-

wijs Regt der Gezindheden , en verhouding tot de Roomsch catho
-

lijken ; dal is, over die onderwerpen waaraan ik , in en buiten de
Tweede Kamer, de meeste studie en arbeid besteed heb.
Vooral ook naar dit Deel (in verband met mijne politieke geschriften , inzonderheid met de Nederlander 1 ) verwijs ik , ter ontzenuwing van de velerlei veroordeeling waaraan ik ten Joel sta.
Sedert ik als lid der Staten- Generaal mijn ontslag nam, heb
ik, althans bij sommigen onder mijne talrijke regters , geen vermindering , maar verdubbeling van felheid en onbillijkheid ontwaard.
Onmiddellijk werd, door een bekwame hand, in een dagblad,
invloedrijk orgaan der ultramontaansche rigting , verkondigd dat
mijne nsluwheid in de keus der middelen doorgaans den toets der
loyauteit niet had kunnen doorstaan ; dat aankweeken van vooroordeelen tegen de Roomsch-catholijken mijn werk, opdringen van
Protestantsche scholen aan de Roomsch-catholijken mijn oogmerk
was gezveest; toeleg die van snooden ondank blijk draagt, vermits
ik door de gunst der Roomschen in de Tweede Kamer gebragt ben.
Dit is niet al. In den bijstand der geheime genootschappen heb
ik, in 1853 en in 1856 , een steunpunt gezocht. Het vraagstuk
over het onderwijs werd alzoo tot „een voertuig van politieke

1 1 Julij 1850-30 Junij 1855.
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intrigues, gepaard aan een beroep op de hartstogten ," verlaagd. He
tot stand komen van de wet i8 „loon naar werken" voor mij , voor
den man die , ten nadeele der beklagenswaardige .Roomsch-catholijken , „in rumoer hulp gezocht en onregt begeerd heeft.” Zoodanig
was het historisch overzigt van de Tijd 1 .
Schier gelijktijdig verscheen de Open Brief van den hoogleeraar

de Bosch Kemper ; de aanklagt ter zake van een „kunstig zamenstel van redeneringen en voorstelling van onware feiten ," die
de diepste verontwaardiging wettigt. De vraag : wien van beiden
dit scherpe verunjt treft ? is elders in staat van wijzen gebragt 2 Hier
.

wij8 ik op het oordeel over he geheel mijner zienswijze geveld. Ik
bedoel de zin$nede waarin , tegenover de ulevenskracht van waarkeid
der staatkundig-godsdienstige beginselen van Bunsen, Laboulaye,
Bright , en van der Brugghen ," gesteld wordt de schijn-Godsdienst
en schijn-vrijheid der beginselen van Stahl, Napoleon HI , Palmerston en Groen."
Lets later (van de Fakkel , de Kerkelijke Courant , enz. enz.
zwijg ik) gewierd mij een afscheidsgroet in het Maandschrift

Gids.

de

lie heer P. van Limburg Brouwer is getrolen door de vol-

harding warmed, voorvechter van het absolutisme , ik mij tegen
de vrijheden en regten der Natie verzet heb. Bij het vertrek van
een Staatsman, zegt hij, die allijd tegen elke vrijheid , het onderwijs uitgezonderd, gekant was , wordt niet8, 'loch door de Kamer
verloren noch door de Natie betreurd 3 .

Ik heb , althans van de twee laalstgenoemde schrijvers ,te goeden
dunk om to onderstellen dat zij , na een onderzoek als waarop ieder

1 De Tijd van 27 Julij.
Hage bij de Gebroeders van Cleef).
2 Zie mijn Antwoord en Dupliek
3 "Een verlies heeft de vertegenwoordiging en de Natie zeer zeker niet in den heer
Groen van Prinsterer te betreuren : een staatsman , die telkenmale , waar hij gelegenheid vond, tegen alle vrijheden des yolks protesteerde, die geprotesteerd heeft tegen
vrijheid van verkiezingen, tegen vrijheid van handel, tegen vrijheid van nijverheid ,
tegen vrijheid van drukpers, en slechts eene vrijheid in bescherming nam , die van
het onderwijs , om ze dienstbaar te maken aan zijn eigen stelsel en zijne bijzondere
willekeur,, zulk een staatsman , zeggen wij , ziet zich, als hij eindelijk besluit het
tooneel te verlaten , door geen rouwbetoon zijner landgenooten begeleid."
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beklaagde regt heefl, tot zoo verregaande onjuistheid, ik zeg niet
van afkeuring , maar van opgaaf , zouden in staat zij ii geweest.
Streelend noem ik deze kritiek niet ; evenwel er was voor mij , in
de laatstverloopen jaren , oorzaak van meer pijnlijken hartzeer.
In de Voorrede van het .Eerste Deel (op 18 November 1856)
wees ik op 'ode geheel onverwachte ervaring dat mij de steun ook
van christelyke vrienden ontvalt , met wie ik te voren in de hogfdgedachte mijner politiek eensgezind was. ik toen aanduidde ,
waslechtnbgi.Ikordelntivode

ethisch-irenische rigting , in he Ministerie en buiten de Kamer,
op politick en kerkelijk terrein , ten nutte of ten nadeele van het
Vaderland gehad heeft ; ik ontveins ook in geenen deele dat er
tusschen deze rigting , gelijk ze zich bij enkelen van lieverlecle heeft
ontwikkeld, en de

christelijk-historische beginselen een diep in-

gn;jpend verschil is. Dit slechts beweer ik; indien zij die ik bedoel,
met he streven en reikhalzen ook dezerzijds naar vrede en unie ,
mils van den echten stem_pel , meer bekend waren geweest , dan hadden wij welligt van den Minister van efustitie , op

25 November

1856 en 10 Abe 1857 , eene niet zoo averechtsche beschrijving
van de anti-revolutionaire leer , dan hadden wij voorzeker van
meer dan een hooggeschatten vriend, in he handhaven der hoogsie
belangen en dierbaarste regten eener christelijke Natie , meer zamenwerking , althans minder tegenwerking , mogen te gemoet zien.
He ontbreekt ook in dit Deel mijner Adviezen niet aan wenken
ter aanduiding van de gronden waarop ik , na velerlei teleurstelling ,
Been reden van moedeloosheid ontwaar. Menigeen schijnt verbaasd
dal ik , sedert 1829, op een onhoudbaar standpunt vruchteloos ijver.
rruchteloo : waaruit blijkt het ? heeft ons getuigenis voor Openbaring en Historie tegenover ongeloof en revolutie geenerlei weerklank , geenerlei invloed gehad? _E'en onhoudbaar standpunt , zegt
ge! Is welligt de latere geschiedenis in weerspraak geweest met de
verkondiging , reeds in de Nederlandsche Gedachten , van het onvermogen en de verdezfelijkheid der _Revolutie-leer in de menigvuldigheid van Naar gedaantewisselingen en beloften? of is het ook mij
vergund te zeggen ? de waarschnwing mijner zwakke stem voor vijf
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en lzvinlig jaren is , door gebeurtenissen van wereld-historische strekking , voor iedereen hoorbaar en als met het geklank van donderslagen , herkaald 1 .
Minder dan ooit ZOU ik mij durven vleijen dat ketgeen ik, onder hooger zegen, voor Nederland en Oranje nog mogelijk achl,
door mij zal worden aanschouwd. .E'venzvel, ik reken , nadat dagen of jaren van allezins verklaarbare moedeloosheid zullen voorbijgegaan zijn , op het Neclerlanclsche Yolk. Belangstelling bij he
Volk was openbaar, zoo dikwerf een christelyke en vaderlandsche
snaar geraakt werd. Niel aan het Volk is he le wijten , indien
/set lelkens smooren van de volksstem, door al was in den Staat ,
in de Kerk, en in de wetenschap den hoogen loon voert, indien de
slelselmalige verloochening van hetgeen met den zedelijken grondslag ook van welgeving en bestuur in onafscheidelijk verband is ,
indien vooral het spelen met de heiligts)te waarkeden en met de
edelsle gevoelens , len laatsle, to onverschilligheid en onaandoenlijkheid gebragt heeft,
lk reken , eenmaal allhans, op meer ernstige en onbevangen beoefening der welenschap. Er zal, dunkt me, een einde komen aan
die alles behalve wetenschap_pelijke

eeiizijdigheid waarvan aan-

matiging en overdreven zelfvertrouwen en de meest jammerlijke
zelfgenoegzaamheid he natuurlijk gevolg zijn ; zoodat men met
hetgeen van eigen geliefkoosde denkbeelden , hetzij in he Traderland, hetzij in andere landen afivijkl, of niet, of (wag erger is en
onophoudelijk misverstand to weeg brengt) ten halve bekend is 2 .
lk reken, naarmate he eigendunkelijke en ligtvaardige der oordeelvelling in het oog vale, op herleving van eigen onderzoek
bij de Academische jongelingschap. Voor elk wien het om refit en
waarheid le (ben is, words , ook om de overmagt en ov_ermoed der
vrijzinnige censuur, de loepasselijkkeid van net

pars , de gevaarlijkheid van he

audiatur et altera

jurare in verba magistri, open-

baar. Geen moeite (wane ook Bier words moeile vereischl en het

1 ',Dieser Ruf meiner schwachen Stimme vor funf and zwanzig Jahren ist seitdem
durch die Donuerstimme der Weltereignisse wiederholt werden." STAHL (in de Voorrede der derde uitgaaf van die Philosophie des Rechts).
2 Zie pag. 220.

VII

loon zal evenredig zijn aan de moeite) worde gespaard ; geen oordeel worde geveld dat niet het gevolg zij van toetsing der
wederzijdsche gevoelens met een ernst en naauwgezetheid die alleen
den eernaam van wetenscha_ppelijk onderzoek en echt-nederlandsche
stuclie verdient. Geen offer zij te zwaar , zoodra v,itkomen voor
overtuiging pligt is , en evenwel geen oordeel, al is he , naar men
acht , tot rijpheid gekomen , worde terstond en eer h,et uur van
getnigenis geven daar is , kenbaar gemaakt.
He is nu bijkans anderha(f jaar geleden dat mijn jeugdige vriend

Dirk Graaf van Hogendorp , door de opdragt zijner voortreffelijke
prijsverhandeling , mij een openliik bewijs wade geven van eensgezindheid. Ik heb , hoewel het mij zeli'verloochening gekos‘ heeft,
niet yeaarzeld hem te doen inzien dat zoodanige verklaring hem
later als blijk van overdreven vooringenomenheid en voorbarige
partijkeus , belemmerend voor vrijheid van onderzoek , zou worden
toeyerekend, Hij wenschte , met de voortvarendheid en opregtheid
aan zijn leeftijd en karakter eigen , aldus aan den smaad onzer
beginselen , ook die van zijn onvergetelijken Vader , deelachtig te
mogen zijn. Thans heb ik , helaas ! geen reden meer mij tegen die
publiciteit te verzetten.

Ik behoef mij het voorregt niet meer te

ontzeggen, waarvan ik toen , met het oog op hooger belang , afstand
gedaan heb. plan hetgeen hij eenmaal voor mij had kunnen
zijn , en tevens aan hetgeen hij reeds ook voor mij geweest is,
gedachtig , volcloe ik , weemoedig en dankbaar, , door gedeeltelijke
mededeeling van ons gezamenlijk overleg 1 , aan zijn verlangen om,
I Ik zal mij bepalen bij weinige regels uit Brie hierover gewisselde brieven.
3 Julij 1856. „ Als ik mij herinner hoe ik ook door u , hetzij door woord of door geschrifte , ben geleid tot de aanvankeltke kennis van waarheid en regt , kan het u dan verwonderen dat ik u thans vergunning kom vragen om mijn allereerste lettervrucht u op te
mogen dragen , als een openlijk bewijs mijner erkentelijkheid , hoogachting en verknochtheid? Welligt wordt mij door a geantwoord : het is niet goed u reeds zoo vroeg
te prononceren. Doch vergun mij dan terstond te repliceren dat ik meen toch reeds
vrij sterk gekleurd te zijn in de oogen van alien die mij slechts eenigermate kennen ,
en vervolgens dat ik mij nimmer wensch te schamen om openlijk de zijde te kiezen
van hen die strijden niet voor zich , maar voor de zaak des Heeren."
5 Julij. „ Wees verzekerd , lieve Vriend , dat ik uw voorstel , en op zich zelf ,

a in ver-

band met uwen vriendelijken brief , als een aandoenlijk bewijs nwer hartelijkheid waardeer. Hood u tevens overtuigd dat de openlijke verklaring daarvan mij zeer aangenaam zijn
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zoo spoedig mogelijk, onder de medebelijders van hetgeen de wijsheid deter wereld dwaasheid acht , to worden geteld. Is de veelbelovende telg van een bij uitnemendheid vaderlandsch Geslacht
aan Vaderland en Berk, voor het oog onzer menschelijke kortzigtigheid althans, te vroeg ontvallen, het is ons desniettemin vergund in den Brie-en-twintigjarigen jongeling te wijzen op een
voorbeeld van waarheidsliefde, van zelfstandigheid van onderzoek,
van een streven bovenal naar die kennis Welke, terwij1 ze vormt
voor elke levensbetrekking , voor hooger leven bereidt. He

memento

mori moet, in elken leeftijd, aan den ingang ook van he studeer-

vertrek staan. Gedenk te sterven, om den tijd die zich vleugelen
maakt , op woeker to zetten; om vermogens en krachten te wijden
aan hetgeen in de doodsure niet rouzvt; om, terwijl men de toejuithing van medemenschen waardeert , de goedkeuring van den Regter

zou ; dat uw verzoek mij eene verzoeking is , en dat ik moeite heb daaraan te weerstaan. En toch , wanneer ik de zaak, zoo veel doenlijk, met onbevangenheid overweeg , heb ik tegen eene zoo sterk geprononceerde adhaesie, minder om uwentwille,
dan met het oog op hetgeen ons gemeenschappelijk ter harte gaat, bezwaar. Ik kan
mij voorstellen dat gij behoefte gevoelt, dat gij het als een voorregt beschouwt open lijk de zijde te kiezen dergenen die voor de hoogste belangen der Natie in de bres
wenschen te staan ; ik weet dat gij de schade die u dergelijk partij-kiezen zou kunnen
aanbrengen , voor winst rekent , en de smaadheid daarvoor met eer gelijk stelt Maar
weet ge wat ik vrees dat , wanneer gij later , zoo ik hoop , zult worden geroepen om
in belangrijken werkkring verdediger van ooze beginselen te zijn , uw invloed gedeeltelijk zal worden geneutraliseerd door de gedachte dat gij u te vroeg aan banden gelegd heb, dat gij , eenmaal in hetgeen men eene coterie noemt opgenomen , voor een
onpartijdig onderzoek onvatbaar geweest zijt; dat gij , zonder bet zelf te vermoeden , te
zeer onder het ascendant van hen your wie gij liefde en achting gevoeldet, zijt geraakt. ... Zoo gij het wenscht, ben ik steeds bereid de zaak te bespreken. . ,"
13 Julij. „ Zeer waarde Heer ! Na rijp beraad geef ik mij voor owe redenen gewonnen ,
en zie ik , hoezeer het mij persoonlijk leed doet , in het belang der zaak , waaraan ook
ik geen schade wensch toe te brengen , van de voorgenomen opdragt af. In gedachte
blijft echter deze eersteling aan u toegewijd : owe welmeenende raadgevingen in dezen
waren mij een nieuw bewijs uwer welwillendheid en liefde te mijwaarts. Wil nogmaals
den dank daarvoor ontvangen van uwen u hartelijk toegenegen en dienstv. d."
Onder mijne boeken prijkt, als kostbaar en aandoenlijk sieraad , het in September
1856 ontvangen exemplaar der Commentatio de Juris Gentium studio in patria nostra
post Rugonem Grotium , met deze eigenhandige regels van den ook voor mij onvergetelijken jongeling :

Piro doctissimo amplissimo G. Gr. v. Pr. summo honore summd-

que pietate colendo grab° animo studiorum primitias dedicat Auctor.
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over alien hover to schatten ; om , wanneer men , door Gods genade,
Christus als Heer en Zaligmaker kent, voor geene schijnunjsheid to
verliezen wat door niets vergoed wordt en altijd waarde behoudt." 1
HAGE,

Woveinber 1857.

1 Beschouwingen van Staats- en Volkenregt (1834).
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V. ONDERWIJS, REGT DER GEZINDHEDEN, EN VERHOUDING TOT DE ROOMSCH-KATHOLIEKEN.
LAGER ONDERWIJS.
23 Febr. 1849.

. Blz. 1.

.

Adres. Vrijheid van bijzonder onderwijs.
4.

20 Dec. .
Wenschelijkheid om de Circulaire van 2 Dec.

to

brengen in wettelijken vorm.
„ 11.

20 Junij 1850.
Het onderwijs een Rijks-belang.

„ 15.

4 Nov
Vrijheid van bijzonder onderwijs.

„ 19.

24 Sept. 1851.
Nadeelen der gemengde school.
24 Oct. .

„ 3 2.

Bedenkingen tegen het jaarlijksch Regeringsverslag.
„ 34.

27 Nov
Nadeelen der gemengde school.
29 Nov. . .

.

„ 35.

Wenschelijkheid en mogelijkheid van wettelijke voor.
ziening. •
29 Sept. 1852.
Handhaving van den grondwettigen voorrang der wet
op het onderwijs.

„ 47.
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24 Nov. 1852. .

. Blz. 54.

Nader aandrang op voorziening.
1 Dec. 1853.

„ 61.

Wat men voor het onderwijs van het nieuwe Kabinet
mag to gemoet zien.
18 Maart. 1854.

„ 77.

Verzoekschrift van Uithuizen.
28 Maart.

„ 82.

Hetzelfde onderwerp.
6 Mei.

„ 83.

Wettelijke waarborg noodig tegen het willekeurig
weigeren van autorisatie voor bijzondere scholen.
13 Mei

„ 89.
Voorstel van wet.

26 Mei. .

„ 91.

Wederlegging der bezwaren tegen de nadere overweging.
3 Julij.

„ 98.

Memorie van beantwoording.
14 Julij ...

„ 108.

Verdediging van het voorstel.
30 Nov. 1855. .

„ 125.

.

Het lager schoolwezen in verband tot de Godsdienst.
16 Febr. 1856

„ 141.

Adres van predikanten tegen de concept-wet.
16 April. . . .

..

„ 147.

Aankondiging van een voorstel tot nader kennisneming
van de petitien over de wet.
28 April.

„ 149.

Voorstel.
25 Sept.

„ 166.

De hoofdgedachte van het verslag over de onderwijswet heilloos.
26 Sept. .

„ 177.

Bestrijding van het humanitarisme.
22 Nov. .

„ 185.

Beklag over het Ministerie.
25 Nov.

„ 195.

Jammerlijke werking der irenische politiek.
4 Dec.
Strekking der beginselen van den Minister van Justitie

„ 207.
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19 Dec

Blz. 210.

De zwakheid en weifeling van het Ministerie, bron
van hartstogtelijkheid, niet van verzoening.
„ 215*.

25 Mei 1857
Bijzonder onderwijs.
26 Mei.

.........

.

„ 217*.

Wenschelijkheid dat de gang der beraadslaging niet
andermaal door politieke wending worde gestoord.
„ 223*.

30 Junij
Discussie der wet. Algemeene beschouwingen.

„ 233*.

2 Julij
Repliek.

„ 245*.

3 Julij
Art 1; verhouding van openbaar en bijzonder onderwijs.
Julij

„ 250*.

Art. 16; gemengde school voor Christen en Israeliet.
„ 256*.

6 Julij.
Art. 19 ; kerkelijke bediening niet vereenigbaar met de
betrekking van onderwijzer aan eene openbare school.

„ 260*.

9 Julij ...
Art. 22; er zij , op de openbare school , strikte nentrailed.
TO Julij

„ 275*.

Pligtmatigheid eener christelijk-historische oppositie
tegen eene Regering die , met verloochening van antecedenten , eigen taak en roeping miskent.
HOOGER ONDERWIJS.
21 Dec. 1850

„ 215.

Wenschelijkheid van onverwijlde verbeteringen in het
akademisch onderwijs.
26 Nov. 1852.

„ 223.

Onmisbaarheid van het S taats-examen.
26 Nov. 1855.

„ 225.

Hetzelfde onderwerp.
„ 233.

30 Nov
Noodzakelijkheid eener splitsing van het Professoraat
voor vaderlandsche geschiedenis en taal.
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27 Nov. ...

Blz. 236.

Verlangen naar eene, in de grondtrekken althans, wettelijke organisatie der Delftsche Academie.
21 Dec. 1850.

33

238

.

Aanvrage van gelden voor het Koninklijk Instituut van
Kunsten en Wetenschappen.
241 .

2 Dec. 1851. .
Toetsing van veler min gunstig oordeel over het Instituut.
REGT DER GEZINDHEDEN.

„ 247.

17 Dec. 1849. .
Regt der Gezindheden.

„ 252.

17 Dec. 1849. .
Betrekking der Hervormde Gezindheid tot den Staat.

„ 261.

16 Dec. 1850. .
Benoeming van hoogleeraren in de Godgeleerdheid;
Waalsche Kerken.

„ 264.

17 Dec
Repliek.

„ 268.

3 Dec. 1851. .
Interventie der Regering telkens ten voordeele der tegen de eigenaardigheid der Kerk gerigte partij.

„ 270.

26 Nov. 1852. . . .
Regt der Hervormde Kerk.

„ 270.

27 Nov. ..
Verhouding van. Kerk en Staat.
5 Dec. 1853. .

.

..............

„ 278.

Gevaar van het stelsel eener beteugeling van de Gezindheden.
AFGESCHEIDENEN.
19 Aug. 1840.

,3

283.

Verzoekschrift.
9 Julij 1850

„ 285.

Ongrondwettigheid in het Besluit van 9 Januarij
1841.
11 Oct. 1852

„ 290.
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VERHOUDING TOT DE ROOMSCH-CATHOLIEKEN.

12 Dec. 1849

Blz. 291.

Voor de Roomschgezinden zelven is de radicale theorie
een gevaarlijke hefboom.
„ 293.

13 Dec ..
Onderlinge welwillendheid en regt voor alien.

„ 301.

13 April 1853.
Instelling van het Aartsbisdom van Utrecht.

„ 304.

18 April. .
Toetsing van het gedrag der Regering.

„ 315.

24 Junij. .
Antwoord op de Troonrede.

„ 322.

19 Aug ...
Wet op de kerkgenootschappen.
20 Aug. . .

„ 331.

Repliek.
20 Aug

„ 334.

Over eene motie tot uitstel.
22 Aug ...

„ 337.

Art. 1; vrijheid der kerkgenootschappen.
22 Aug. .

„ 339.

Art. 2; toelaten van vreemdelingen tot kerkelijke bediening.
24 Aug

„ 340.

Art. 5; hoe ver gaat vrijheid van organisatie?
6 Dec.

„ 345.

Over de verzekeringen van het vorig Kabinet omtrent
de onderhandelingen met het Hof van Rome.
VI. OORLOG, BUITENLANDSCHE ZAKEN, EN KOLOMEN.
OORLOG.
18 Mei 1849 ..

. . Blz. 350.

Eed der Officieren.
17 Dec ...
Het kleine Nederland, bij veerkracht en eendragtigen
zin , niet ligt verwinbaar.

351.
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Blz. 360.

19 Dec ...

Repliek.
„ 365.

27 Maart 1854
Voorziening in 's Lands verdedigbaarheid, niet enkel
om buitengewone omstandigheden wenschelijk.

7 Dec. 1855

„ 376.

Gestadig afdingen op de begrooting van oorlog gevaarlijk, nu , onder den invloed der revolutie-ebegrip•
pen , aan het regt geen waarde gehecht wordt.
„ 385.

8 Dec

Repliek.
BUITENLANDSCHE ZAKEN.

„ 388.

14 Dec. 1850 ...
Ook in het bezuinigen kan men overdrijven.

„ 389.

3 Dec. 1851. . .
2 December to Parijs.

„ 389.

22 Sept. 1851
De Conventie van 1850 over de Russische schuld
onvereenigbaar met de waardigheid van het Land

„ 393.

25 Junij 1852
De Russische schuld.

„ 400.

26 Junij

Repliek.
„ 406.

19 Nov. 1852.
Zal bestrijding der beginselen waarop het Keizerschap
in Frankrijk rust , drukpers-delict zijn ?

„ 410.

20 Nov

Repliek.
413 •

19 Nov. 1855
Tafelgeld , in verband ook met de behoefte der onderwijzers. Wat Perikles deed ?
KOLONIEN.
24 Febr. 1849. .

..

„ 419.

Opperbestuur bij de Kroon
21 Mei

73

Gedurig uitstel van elke lotsverbetering der slaven
beklagenswaard.

420

.

XVII
8 Sept. 1849. ..

• • Blz. 423.

Overeenkomst met de Handelmaatschappij. Eisch eener
dubbele bedachtzaamheid in al wat de kolonien betreft.
„ 431.

15 Dec. 1849
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239*. r. 3 v. o. werkzaamheid. „ waakzaambeid

LAGER ONDERWIJS.
23 Februarg 1849.
.*„* De ergernis over de miskenning der vrijheid van onderwijs was verdubbeld, toen het Besluit van 2 Januarij 1842, ter gemoetkoming uitgevaardigd, jaar op jaar, in tegenspraak met den Vorstelijken wil en ter bespotting
van het Koninklijk gezag, tot meerdere willekeur misbruikt werd. Daarom
ook verlangde ik , in het Adres van antwoord , bij amendement te vragen ,
zooveel mogelijk de onverwijlde toepassing der vrijheden en regten, welke
de Grondwet aan het Nederlandsche yolk waarborgt.

Ik bedoel met dit amendement het lager onderwiis. Zoo de gewone vorm gevolgd was , zou ik eene meer uitvoerige wijziging
voorgesteld hebben , namelijk :
„In afwachting der algemeene regeling van het lager onderwijs, waartoe,
uit den aard der zaak , bedaard overleg en rijp beraad vereischt wordt , zouden wij , gedachtig ook aan Uwer Majesteits begeerte , reeds bij den aanyang van Hare regering geopenbaard , wenschelijk achten dat aan billijke
bezwaren , door handhaving of, voor zoo ver noodig en doenlijk, door onverwijlde wijziging der bestaande verordeningen, mogt worden een einde
gemaakt."

Men houde wel in het oog wat eigenlijk het onderwerp is van
beklag ; wat nu verlangd wordt. Geen ter zijdestelling, maar betere
handhaving der bestaande verordeningen ; geen overtreden van het
tweede additionele artikel der Grondwet ; geen vergrijp tegen de
wet van 1806 , of tegen besluiten die nog verbindende kracht
hebben. 1k verzet mij niet tegen de autorisatie door Gemeentebestuur en Gedeputeerde Staten, maar tegen het misbruik; zelfs
niet tegen het misbruik , voor zoo ver dit onvermijdelijk gevolg
is van bevoegdheid , maar tegen de regels die men , tegen den zin
en geest der verordeningen, openlijk als leiddraad neemt. Sommige
besturen meenen de autorisatie mar willekeur te mogen ontzeggen.
Anderen letters op de bestaande behoefte, doch, als maatstaf , enkel
op het petal, niet op den aard der scholen. Nog anderen erkennen dat godsdienstige behoefte in aanmerking komt, doch bepalen,
als waren zij regters in geloofszaken, of de school waartegen men
bezwaar heeft, godsdienstig genoeg is. Nog gen voorbeeld , niet
omdat ik persoonlijk in de zaak ben betrokken , maar omdat het
eene eigen categorie vormt. In 's llage, waar onlangs, na vijf
II.

1

jaren , de autorisatie door Gedeputeerde Staten verleend is , heeft
de Regering beweerd dat geen autorisatie mogt gegeven worden dan
aan bijzondere scholen , in alles aan de openbare scholen gelijk 1
Nooit is er van de zijde der besturen meer weigerachtigheid geweest dan sedert het besluit van 2 Januarij 1842, waarbij tegemoetkoming bedoeld was. — Er is dwang , ten gevolge der verkeerde
toe_passing van bestaande verordenivgen. Dit heeft lang geduurd en
kan nog lang duren. De organieke wet behoeft eerst in de volge-nde zitting te worden voorgedragen het onderwerp is moeijelijk
en teeder, aanneming twijfelachtig. Zoo kunnen wij, jaar op jaar,
onder den dwang blijven de regering van 's Hage althans heeft , ook
na de grondwetherziening van 1848, volhard. — Zal nu het Gouvernement bij voortduring lijdelijk toezien P dulden dat , op de eene
plaats vrijheid van onderwijs zij , op de andere niet De Regering neme maatregelen om die ongelijkheid van begrip en van
nitlegging te doe -n ophouden. Ik reken op ondersteuning door den
Minister van Justitie ; want deze heeft , in de Dubbele Kamer op
7 October 11., gezegd:
.

„ Ik behoor niet tot de halve vrijzinnigen, die aan gelijkdenkenden als
zij vrijheid toestaan en die aan andersdenkenden weigeren. 1k heb steeds
de vrijheid , maar onderworpen aan openbare orde en aan de wetten die er
zijn en zoolang zij er zijn , in den vollen omvang van de beteekenis van het
woord , voorgestaan, en dit is alzoo bet eenig antwoord dat ik met betrekking tot het onderwerp thans geven kan. Zoolang de nieuwe in dit wetsontwerp toegezegde wet niet zal zijn uitgevoerd, mag en kan de wet van
1806 niet ter zijde worden gesteld. Zoodanige handelwijze zou strijdig zijn
met de in de additionele artikelen voorkomende bepaling , dat alle op het
oogenblik der of kondiging van de veranderingen in de Grondwet verbindende wetten , reglementen en besluiten gehandhaafd worden , tot dat zij
achtervolgens door andere worden vervangen. Maar die ter zijdestelling
eischte de geachte spreker uit Zuid-Holland a ook niet. Hij verlangde dat
inmiddels de bedoelde wet van 1806 in milderen zin opgenomen en op eene
vrijzinniger wijze toegepast zou worden. Ik zeg met hem , dat het kwaad
dat bestaat en nog bestaat , minder gelegen is in de wet , dan in de wijze
waarop zij soms is geinterpreteerd geworden. Ik voeg er met hem bij , dat
ik verwacht dat eene Regering, die de vrijheid van onderwijs heeft voor ,

gestld,awmoijkznedombtrklijndewp
bestaande wettelijke bepalingen in een milderen zin, toe te passen."

Wel nu, ziedaar het eenig verlangen. En ('t geen ik naauwelijks
kan vermoeden) meent iemand dat de plaatselijke en provinciale
besturen , een onvoorwaardelijk regt van afwijzing hebben., dan zou
een transitoire maatregel dit bezwaar nit den weg ruimen. In
de Staats-Commissie van 1840, waarvan ik eer had lid te zijn, is
zoodanige maatregel voorgesteld, Niettegenstaande de voorstanders

1 In de Resolutie van 13 Maart 1844 , volgens welke alle Volksscholen ,
zonder onderscheid, ook de inrigtingen van bijzonder onderwijs , voor kinderen van iedereen , tot welk kerkgenootsehap hij ook mope behooren , moeten
geschikt zijn.
a MACKAY.

van het bestaande schoolsysteem sterk waren , werd het voorstel met
algemeene stemmen goedgekeurd en met nadruk aan de Regering
overgebragt. De Commissie stelde voor :
„dat de autorisatien tot oprigting van bijzondere scholen niet dan om
zeer gewigtige redenen zouden mogen worden geweigerd, en dat in alle gevallen die redenen , voor het afwijzen van het daartoe gedaan verzoek, binnen den bepaalden termijn , door tusschenkomst van Gedeputeerde Staten ,
aan het Departement van Binnenlandsche Zaken , en vervolgens door het
Department aan de beoordeeling des Konings , zullen moeten worden onder worpen."

Nagenoeg hetzelfde denkbeeld als nu in art. 5 van het ontwerp
van wet betrekkelijk het regt van vereeniging 1
1k hoop dat aanneming met eenparige stemmen bet bewijs levere
dat de Kamer de vrijheid van onderwijs, in beginsel door de Grondwet opgenomen, zuiver en getrouw in toepassing wenscht te brengen.
.

*„.* Verscheidene leden ondersteunden het amendement. De beer Storm
stelde voor, waartegen ik geen bezwaar bad , in plaats van , de ontwikkeling
en zooveel mogelijk de onverwijlde toepassing" te lezen ,,de onverwijide onrwikkeling." Het amendement werd bestreden door de Commissie en vooral
door den Minister van Binnenlandsche Zaken. Deze schreef mij, door misverstand voorzeker, de bedoeling toe waartegen ik geprotesteerd had. „Het
verlangen," zeide hij , „ komt eigenlijk hierop neder , om, uit hoofde van
eeu bi3zonder belang , of te wijken van de bestaande wetgeving voor het
onderwiis, en tot dat einde des noods daar te stellen een transitoiren maatregel. Het zou mij onraadzaam voorkomen , dat aan dit verlangen gevolg
wierd gegeven."

1k heb met genoegen ontwaard dat zoo velen belangstelling in
de vrijheid van onderwijs hebben doer blijken; ook de voorgaande
spreker a die in vele geschriften getoond heeft dat hij de vrijheid
van onderwijs , even als vele andere vrijheden en regten, op hoogen
prijs stelt. Evenzeer was het mij aangenaam te ontwaren dat de
Minister van Justitie steeds dezelfde gevoelens belijdt, en spoedige
regeling verlangt. De President der Commissie a meent echter dat
aannemmg van het amendement weinig winst voor de zaak aanbrengen zou. Mij dunkt integendeel dat zij , in verband met de
discussie , aan de Regering zal toonen dat de Kamer gezind is
dergelijke vrijheden beter te schragen dan vroeger plaats had.
De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft den inhoud mijner
rede min juist gevat. Ik verlang geese ccfwijking van de wet. 1k
wenscht dat de bestaande verordeningen behoorlijk worden toegepast. 1k begrijp niet waarom het onmogelijk is de Gedeputeerde
Staten in to lichten omtrent de alleen wettige toepassing van het,

1 „Het verlof, door het plaatselijk bestuur geweigerd, kan door Gedeputeerde Staten en door den Koning worden verleend."

a THJRBECKE.

geen is verordend. Zijn dan Gedeputeerde Staten en plaatselijke
overheden zoo onafhankelijk, dat zij omtrent den aard en omvang
hunner bevoegdheid geene teregtwijzing kunnen ontvangen? is het
zonder voorbeeld dat hun zoodanig een aanschrijving van den Mi nister van Finautien , of van een ander Minister toegezonden werd?
Zoo de stelling van den Minister juist is , zouden de ingezetenen ,
na al het gebeurde in het vorige jaar , na de belofte van den Minister , nog , in de meest dierbare regten , overgeleverd blijven aan
de willekeur der overheden; in afwachting eener nieuwe wetgeving,
die lang kan worden gewacht. Vreemd was de onderlinge tegenspraak der Ministers. Het is te wenschen dat nu , na de Grondwetherziening , meer dan heden gebleken is , bij het homogeen Ministerie eenstemmigheid zij.
Het amendement werd aangenomen met 34 tegen 29 stemmen.

17 December 1849.
* * Ik maakte van de eerste gelegenheid gebruik om, met het oog op
het openbaar schoolwezen , te protesteren tegen de Godsdienstelooze of louter
burgerlijk maatschappelijke school , voorgedragen door het Ministerie de
Kempenaer in Aug. 1849 : „ Wanneer het refit van de Gezindheden ten
aanzien , ik zeg niet van bet bij zonder , maar van het openbaar onderwijs
niet erkend wordt wanneer wederom soortgelijke wet als in de afgeloopen
zitting wordt voorgedragen wanneer in Nederland de volkomen afscheiding
ingevoerd wordt van school en godsdienst , welke in die wet en in de memorie
van toelichting op den voorgrond is gesteld , zal het onderwijs voor de opleiding van de Natie verderfelijk zijn." — Zie de rede in de volgende afdeeling.

20 en 21 December 1849.
*),* Bij de Circulaire van 2 December was aan Gedeputeerde Staten de
wensch van den Minister van Binnenlandsche Zaken kenbaar gemaakt , naar
meer billijkheid in de autorisatie van bijzondere scholen. De Minister vond
dit genoeg, om het naderen der wet op het onderwijs. Mij scheen het
te weinig omdat ik van dit naderen niet overtuigd was ; omdat door sommige autoriteiten tot het systema van willekeur teruggekeerd werd omdat
het bescherming gold tegen een onregt waarbij de geest en bedoeling en der
wet van 1806, en der Grondwet van 1815 miskend werd.

• • • • Om het doel van de Circulaire te bereiken , wordt eene
transitoire wet vereischt. 1k verzoek echter den Minister van Justitie mijn dank aan den afwezigen ambtgenoot te willen brengen.
Men heeft gezegd : „wacht op onze daden !" dit noem ik een daad,
dit is een programma eene verpligting die het Gouvernement op
zich neemt om de bestaande wet — hier komt geen beroep op het
tweede additionele artikel te pas — in milden zin ten uitvoer te leggen.
Hier is een poging om de Grondwet, volgens het adres van ant-

woord , tot weldaad te maken ; een bewijs dat het Ministerie in
deze homogeen is met de Kamer ; de Kamer heeft zich aan de vrijheid van het onderwijs altijd gunstig betoond. Doch de Circulaire
is ongenoegzaam. Mijn wensch is dat eene transitoire wet onverwifid tot stand kome. Met opzet gebruik ik het woord onverwzild, reeds in het eerste adres gebezigd , terwij1 desniettemin
een jaar verstreek zonder dat jets verrigt is.
Onverwiild eene
transitoire wet , waarhij geschiede wat negen jar
en geleden gevraagd is. De Staatscommissie voor het lager onderwijs in 1849
door Koning Willem II zamengeroepen , heeft eenstemmig verzocht dat de autorisatie niet dan om zeer gewigtige redenen zou
worden geweigerd en de redenen voor het afwijzen binnen bepaalden termijn , door tusschenkomst van Gedeputeerde Staten , aan
den Minister zouden kenbaar gemaakt en door dezen aan het oordeel des Konings onderworpen worden. Die wensch zou in eene
we moeten geformuleerd worden. — Hiertegen kunnen drie bedenkingen worden gemaakt : de moeijelijkheden zijn niet groot meer ;
de wet zal niet lang meer achterblijven ; wij behooren af te wachten de werking van de Circulaire.
De moeijelijkheden zijn niet groot meer. — De moeijelijkheden , in 1848 zeer verminderd , zijn in 1849 toegenomen. Er zijn
besturen die, onder den druk van 1848, het hoofd gebogen hebben , gelijk eene bies in den storm, en het in 1849 hebben opgebeurd ; zoodat veel weder is , gelijk het was. Ik zou voorbeelden
kunnen aanhalen. Men zal vragen : hoe is dit mogelijk , welke argumenten gebruikt men ? De zaak is eenvoudig : vooruitgedreven ,
liet men de argumenten liggen ; wedergekeerd , vindt men ze terug:
geen argument , hoe onbeduidend en hoe dikwijls wederlegd , dat
men niet weder opraapt. Ik laat de bijzonderheden daar. Indien
er geene moeijelijkheden waren en de zaak geen belang had, kwam
de Circulaire niet te pas. De Minister zelf schrijft : „de ongelijkheid bestaat , daar sommige autoriteiten het oprigten van
scholen zeer gemakkelijk , andere daarentegen het moeijelijk maken." Volgens den Minister dus , heeft de eerste bedenking geen
kracht.
Volgens den Minister, is de wet aanstaande. Ik beweer dat ze
iederen dag verder afwijkt. — Waar geen heerschende Kerk is,
zijn drie stelsels op het onderwijs denkbaar. Het eerste scheidt
de godsdienst van het onderwijs af en maakt de school tot eene plaats
waar schrijven , rekenen en lezen geleerd wordt. Dit systeem is
sedert lang door deskundigen afgekeurd ; maar een Gouvernement ,
wegens verschil der Gezindheden , in verlegenheid geraakt, grijpt
het , als een eenvoudig redmiddel , aan ; van daar dat ook ons dergelijke wet is voorgelegd. — Het tweede systeem acht den Staat
bevoegd een schoolgodsdienst ten rigtsnoer te stellen ; de Staat , als
geestelijk geneesheer, bepaalt de maat en gehalte van het godsdienstig voedsel der Natie; bepaling, naar gelang der omstandigheden
of der veranderde inzigten van het Gouvernement , voor afwisseling

vatbaar. Dit tweede stelsel vindt van vele zijden tegenspraak. —
Het derde laat den Staat in overleg treden met de Gezindheden en
vindt ook geen algemeenen bijval.
1k heb onlangs, op grond van het regt der Gezindheden, den
Minister van Justitie verzocht niet te dulden dat soortgelijke wet
op het onderwijs voorgedragen wierd als verleden jaar. De Minister zweeg. Het zwijgen geeft hoop. Hoe dit zij , het vooruitzigt
van spoedig tot stand komen is met alle waarschijnlijkheid in strijd.
Elk van de drie stelsels zal in deze Kamer zooveel tegenstand vinden dat wij , even als in Frankrijk , welligt vele jaren naar de wet
zullen wachten.
Eene bedenking blijft over. Wij hebben de Circulaire en moeten
de werking afwachten.
1k zou in overweging geven of de Minister den vijand niet te
ligt telt ; of de Circulaire het oogmerk zal bereiken dat een Koninklijk besluit, eene wet, ja de Grondwet zelf, niet bereikt heeft.
Een Koninklijk besluit. Het is bekend dat de bedoeling van den
Koning in 1840, en ook bij het nemen van het besluit van 1842,
geweest is , te gemoet te komen aan hen die , uit een godsdienstig
oogpunt, bezwaar hadden tegen de openbare school. Daarom moest
voor de vrijheid van bijzondere scholen beter worden gezorgd. Het
tegendeel is gebeurd. Van het oogenblik of dat het besluit werd
genomen , is de tegenstand feller en feller geworden. Zal nu de
Circulaire doen waartoe het Koninklijk besluit niet bij magte geweest is ? — De wet van 1806 vermogt het ook niet ; zij is geweest reactie tegen de wetten van 1803 en 1801, waarin het bijzonder onderwijs te niet gedaan en in het openbaar schoolwezen
geenclaveerd werd ; zij was aan vrijheid van bijzonder onderwijs
niet vijandig. 1k vraag wederom : zal de Circulaire meer doen dan
een Koninklijk besluit en eene wet? — De Grondwet van 1815
was aan het bijzonder onderwijs gunstig, en mogt de Minister
daaraan twijfelen, ik zou mij beroepen op hetgeen hij in zijne Aanteekeniiig op de Grondwet en reeds voor jaren geschreven heeft,
toen men onder de Grondwet van 1815 betamelijke vrijheid van
bijzonder onderwijs bestreed. Toen heeft hij van de theorie , welke
alleen aan de Itegering het regt toekent om onderwijs te geven,
gezegd: „De verontwaardiging weerhoudt mij om deze ongelukkige
leer vender na te gaan. En ik kan een smartelijk gevoel niet onderdrukken, dat men het waagt, om in dit land , van ouds den
zetel der vrijheid, en aan onze vrijgezinde en edelmoedige regering
zulke lessen te geven van een despotisme dat slechts in Frankrijk
op de puinhoopen eener omwenteling kon stand gitpen, welke alle
gevoel van eigene en nationale waarde uitgedoofd had. Geen Nederlandsch hart kan zoodanige leeringen koesteren of ze dulden 1."
T)e Minister schreef menige bladzijde waarvoor het Vaderland hem

1

Over het bestuur van het onderwijs, Zutphen 1829.

dank schuldig is , geene waarop hij met meer genoegen kan terugzien. Ik zeg weder: zal de Circulaire doen wat de Grondwet niet
heeft kunnen doen ?
Er is reeds eene Circulaire van 1842 in denzelfden zin en geest,
van den Minister Schimmelpenninck , bij het uitvaardigen van het
besluit. Daarbij is , ongeveer gelijk thans , aan de plaatselijke en
gewestelijke besturen aanbevolen vrijgevigheid in uitlegging en toepassing. Waarom zal de Circulaire van 1849 meer invloed uitoefenen dan. die 1842 ? — De vorige Minister is in onaangenamen
toestand geraakt , ten gevolge van de Circulaire ; hij heeft moeten
dulden dat zij niet werd nageleefd. Wanneer , bij voorbeeld , men
het besluit van 1842 vergelijkt met eene afwijzende dispositie op
een request aan het stedelijk bestuur van 's Gray enhage
merkwaardige bijdrage ter juiste waardering van den toestand
ziet
men dat de zin van het besluit omgekeerd is. De Circulaire kwam
niet in aanmerking, en de Minister heeft moeten dulden dat zijn gezag , en dat des Konings , in de residentie ter zijde gesteld wierd. 1k
acht dat de Circulaire de zaak verergeren zal. Het is een halve maatregel ; de Regering zal tegenwerking ontmoeten. Natuurlijk; het zal
in twijfel worden getrokken of de Circulaire (daar in de Grondwet,
ook voor 1848, regeling van het onderwijs bij de we bedoeld werd)
genoegzame kracht heeft. De Minister zegt: „Viet zonder grond zou
kunnen worden beweerd dat de uitvoerende magt ten deze aan de
besturen toegekend , uit den aard der zaak ondergeschikt is aan
de algemeene uitvoerende magt." Desniettemin zal aan den anderen
kant het tegendeel beweerd worden. Ten gevolge van de Circulaire
zullen des to meer klagten ontstaan. Het is wenschelijk dat kleingeestige oppositie tegen dit Ministerie worde geweerd; doch wanneer men een blik werpt in het menschelijk hart, is het waarschijnlijk dat de Circulaire dezen wederstand zal opwekken. Zij is niet
noodig voor besturen die de Grondwet in milden geest willen helpen
ten uitvoer brengen , en derhalve met den Minister eenstemmig
zijn ; zij is geschreven voor die welke zouden handelen in tegenovergestelden zin. Weet ge welke taal door sommigen zal worden
gevoerd ? „Het zal den Minister zeer aangenaam zijn ; ei ! juist
daarom is het mij niet aangenaam en ik zal het niet doen." Men
zal willen toonen dat men geen sympathie voor het Bewind heeft.
De Circulaire zal schadelijk zijn voor het Ministerie en voor ons :
wij zullen minder gemakkelijk verkrijgen hetgeen wij verlangen,
en de eerste daad van het Ministerie , dat gezegd heeft : „wacht
op onze daden ," van het Ministerie , aan hetwelk men veerkracht
toeschrijft , zal eene ijdele daad zijn , daad zonder gevolg , en die
den toestand eer verergeren dan verbeteren zal.
Dit is eene zaak waarin de Kamer belang stelt. 1k acht dat de
vrijheid van bit"zonder onderwijs (het openbare laat ik daar) haar
sympathie heeft , en dat zij behoorlijke vrijheid , niet enkel op
het papier,, in de Grondwet, maar in wezenlijkheid verlangt. Mag
ik dan niet zeggen dat het , voor de eer der Kamer en om het

gewigt der zaak , wenschelijk is , dat nu eindelijk de voorziening ,
zoolang verwacht , tot stand kome ?
Eene tegenwerping verzweeg ik , omdat ze , naar ik vertrouw, in
deze Kamer niet zal gemaakt worden. Buiten de Kamer is eene
magtige en talrijke tegenpartij , die ze wel maakt ; eene partij die
geen regeling van het onderwijs met meerdere vrijheid toelaat, eer
de algemeene wet tot stand komt. En waarom niet ? de zaak is
beslist, het is uitgemaakt dat er vrijheid van bijzonder onderwijs
moet zijn; waarom nu niet? waarom geen gedeeltelijke voorziening?
waarom mogen de ingezetenen omtrent hunne dierbaarste belangen
niet te vrede gesteld worden ? Omdat deze partij , bij de wetgeving
op het lager onderwijs , aan art. 194 der Grondwet verlangt eene interpretatie te geven waardoor de vrijheid van bijzonder onderwijs
te niet ga. Later verlangt ook zij vrijheid van bijzonder onderwijs,
o ja , maar hoe ? Als of iemand zich in een vesting opsloot , en
van de muren u toeriep : ge hebt vrijheid van binnenkomen, wanneer gij middel weet om u door de bolwerken een weg te banen.
Wil men een ander voorbeeld ? bij eene zamenkomst wordt vrijheid van intrede verleend , maar zekere coterie heeft alle plaatsen
bezet , en laat , nu de zaal als een ei gevuld is, zeggen : ieder heeft
vrijheid om binnen te gaan.
1k zou eindigen , indien niet ons medelid nut Dokkum a mij de
gelegenheid had geopend om dit gewigtig onderwerp uit nog. hooger standpunt te beschouwen. Uit hetgeen hij gezegd heeft, ontleen ik voor de transitoire wet het sterkste argument: kunt ge bijna
niets geven, geeft dan ten minete hetgeen gij bent. Hij zeide dat
geene der verwaehtingen van de grondwetherziening , na verloop
van anderhalf jaar , zijn vervuld , en dat niet eens de grond tot
vervulling gelegd is. — Geene der verivachtingen van de grondwetherziening is vervuld , en geene der groncislagen tot vervulling
is gelegd. Ik heb er niets bij te voegen. Omtrent de oorzaken der
teleurstelling verschil ik. Ons medelid zoekt ze in omstandigheden en pereonen , ik daarentegen in begineelen. Ik meen dat Nederland sedert Maart 1849 in een tijd van proefneming verkeert. Toen
is eene commissie ter grondwet-herziening zamengesteld uit bekwame vertegenwoordigers der partij die den boventoon had ; men
heeft zich van toen of bezig gehouden met experimenten , die tot
dusverre mislukt zijn. Werden die proefnemingen op zuivere wijs
genomen ? Dit betwist de spreker uit Dokkum ; hij wijt de mislukking aan het vorig Bewind. 1k daarentegen beweer dat vervulling
van de bij de Grondwetherziening gedane beloften eene onmogelijkheid was , zonder in revolutionaire maatregelen , waarvan de
kern der Natie een afkeer heeft , te vervallen. De eerste proefneming is , om de eigenaardigheid van het beginsel , mislukt. Nu
zien wij van de tweede proefneming het begin. Wanneer ook deze
mislukt (en zij zal mislukken), zal dit evenzeer een gevolg wezen
van onvermogen , niet van tegenstand of onwil. Laat ons zorgen
a HUG E3N HOLTZ.

dat de zuiverheid der proefneming openbaar zij. De Natie wete dat,
voor alsnog , alle schakeringen in de Kamer het Ministerie ondersteunen.... Ik beloof mij van den Minister van Binnenlandsche
Zaken , indien , gelijk wij hopen, zijne krachten gespaard worden ,
veel ; maar , wanneer een tij d van crisis genaakt , zal ook hij des
te merkwaardiger voorbeeld zijn hoe de meeste bekwaamheid niets
tegen de ontwikkeling van een beginsel vermag. Die vrees is met
hoogachting bestaanbaar ; gelijk wij Guizot niet geringschatten ,
omdat hij in 1848 bezweek voor de ontwikkeling der denkbeelden
die hij in 1830 op den voorgrond had gesteld. Ik doe Been onregt aan de bekwaamheid van ieder der leden van het Bestuur.
Het is de politieke rigting die ik afkeur....
Naar aanleiding van hetgeen door ieder Minister bij de verdediging zijner begrooting is medegedeeld , werd de gevolgtrekking
gemaakt dat er homogenelteit bestond.
De Voorzitter zegt den spreker te moeten doen opmerken , dat thans aan
de orde zijn de beraadslagingen over het ye hoofdstuk der staatsbegrooting.
Ik veroorloofde mij te herinneren dat ik den afgevaardigde uit Almelo
beantwoordde.

Men kan de homogenelteit van een Ministerie niet opmaken uit
vier en vijf programmas der Ministers , elk in hun specialen werkkring ; afzonderlijke verklaringen maken geen politiek programma
uit. Eene positive homogenelteit van dit Ministerie is nog niet
bekend. Ik mag niet aannemen dat de Ministers ondergeschikt
zijn aan den Minister van Binnenlandsche Zaken. Er is veeleer
een minietere de coalition. Ik ben overtuigd dat geen enkel der
hier tegenwoordige Ministers de Souvereiniteit van het Huis van
Oranje ontkent. Nooit heb ik behoord tot hen die den Minister
van Binnenlandsche Zaken verguisd hebben ; doch achter hem zijn
er, door wie openlijk eene Volkssouvereiniteit wordt verkondigd ,
welke den overgang naar communisme en socialisme vormt, en
zoo ....
De Voorzitter zegt den spreker andermaal te moeten doen opmerken dat
hij afdwaalt.

Te regt ziet de partij waartoe de Minister behoort , hem met
vreugde in het Bewind ; den man die aan politische ontwikkeling
bevorderlijk is geweest , en wiens naam met eer zal worden genoemd , zoolang men hier op wetenschap , scherpzinnigheid en
degelijkheid prijs stelt. Maar ....
,, Ces
De Voorzitter gaf de hoop te kennen dat de rede ten einde spoedde !
interruptions," zeide een spreker in Frankrijk niet ten onregte, „ brisent non
seulement la parole, mais aussi la pensee." Afbrekende, bragt ik nog deze
woorden uit :

Ik wensch zoo spoedig mogelijk eene transitoire wet op het on-

derwijs. Geef wat gij geven kunt! en wanneer de tweede proefneming mislukt, zullen wij aannemen dat gij het goede , ook wat
gij niet kondet geven , gewild hebt. Wij zullen , als het Kabinet
zijn loopbaan sluit, het ministeriele grafgesteente sieren met het
opschrift ; ut desint vires, tamen est laudanda voluntas.
*** Het ontbrak niet aan tegenspraak van hetgeen door mij , omtrent het
onderwijs verlangd werd:
De heer Anemaet zeide : „ De spreker uit Harderwijk zal bernerken dat
ik gestemd ben tegen de door hem gewilde transitoire maatregelen.
De heer van Haven zeide ,, De afgevaardigde uit Harderwijk heeft gesproken van eene vesting , ik zou eene transitoire wet op het particuliere
onderwijs vergelijken bij iemand , die toch , op de eene of andere wijze,
binnen die vesting wilt te komen , en dan den brand in het kruid stak ,
zoodat de geheele vesting in de lucht sprong."
Volgens den Minister van Justitie was het de bedoeling der Regering niet
om eene transitoire wet voor te dragen ; zij zou de wet op het onderwijs ,
welke de Grondwet voorschrijft, aanbieden. Hij voegde er bij „ Ik meen
dat de man die ons altijd toeroept : ge zijt krachteloos, het Ministerie niet
kan , niet mag ondersteunen , maar dat hij het met open vizier moet bestrijden , tot dat hij zelf met zijne uitgelezen kudde op doze plaats kunne staan
wanneer de storm loeit, en dan de bij hem berustende krachten aanwende
om het vaderland te redden." Evenwel den 26 Augustus 1848 had de Minister zelf, op soortgelijk gezegde van zijn voorganger, geantwoord : „ Ik
meen te moeten protesteren tegen de stelling dat het een noodzakelijk gevolg van de afstemming van wetten, waarbij het groote beginsels geldt ,
zijn zou, dat zij , die gemeend hadden van de Regering te moeten verschillen, alsdan in de verpligting zouden wezen de Regering op zich te nemen.
Elders mode dit zoo zijn ; hier niet."

Den 21 December zeide ik :

De regeling van het onderwijs is eene der belangrijkste quaestien.
Velen onzer landgenooten hebben, bij Bemis van de noodige vrijheid tot oprigting van scholen , zich genoopt gevoeld het Vaderland te verlaten. Het zou mij tot innige droefheid verstrekken ,
zoo immer de meerderheid der Kamer niet meer homogeen was met
het beginsel in de Grondwet opgenomen, of oordeelde dat, ook volgens art. 194 , er voor een gewijzigd monopolie kans is. — Het
zou mij innig leed doen , indien de uitdrukkingen aan het lid uit
Zalt-Bommel a ontvallen uit zijn hart waren gevloeid. 1k kan hem
niet bewijzen dat hij mij gekwetst heeft ; smart voel ik. Niet omdat de zaak mij persoonlijk treft. Neen ; om de beginsels van wier
deugdelijkheid ik overtuigd ben , heb ik , bij de ervaring dat belijden aan beleediging bloot stelt, somtijds behoefte aan smaad ,
ten bewijze dat ik op het regte pad ben. De uitdrukkingen hebben mij leed gedaan , omdat ze hen gelden , die men verhindert
hunne kinderen op te voeden naar het geloof en den eisch hunner
Gezindheid. ... Den Minister zeg ik dank voor het zachte antwoord. 1k waardeer dit , maar betreur dat geen transitoire wet
op het onderwijs tot stand zal komen. Voorts verklaar ik
mijne geringe ondersteuning , ook wanneer zij versmaad wordt , te
zullen geven, en ik zal mij verheugen , indien men , in oogenblika
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ken van crisis en gevaar, , tot redding van het vaderland meer
krachten ontwikkelt , dan ik met de beginselen die het Ministerie
gerekend wordt te belijden , mogelijk acht.
Een woord uit het hart tot het hart. 1k wensch dat elk lid ,
nu wij voor eenige weken uiteengaan , mij met ongeveinsdheid de
hand reike. Minder voor mij zelven , dan om de zaak die ik voorsta. Wat ben ik , wat zijn wij alien wat beteekent persoonlijk
genoegeii of iced , in vergelijking met de groote belangen van Kerk
en Staat , waarvan het vertrouwen onzer landgenooten ons de behartiging oplegt? Wanneer ik , in het belang van het Vaderland,
eensgezindheid begeer , zeg ik , op uwe billijkheid vertrouwend :
blijft mijne speciale positie in het oog houden ; vergeet niet dat
ik mij op een eigen standpunt bevind ; behandelt mij , niettegenstaande mijne feilen , met de goedheid heden betoond ; onthoudt mij
welwillendheid , teregtwijzing niet. Het zal der Vergadering tot
eer strekken , indien zij vrijheid van spreken verleent aan iedereen ;
ook aan mij ; dan vooral wanneer ik gevoelens verkondig waarin door
weinigen gedeeld wordt , dan vooral wanneer ik zeg wat aan \Tien uwer ergernis geeft. Ea gevoel is er dat ons , naar ik acht ,
alien verbindt : de liefde tot het Vaderland , waarin , te midden der
verdeeldheid van begrippen, eenheid tusschen de leden onderling
en met de leden van het Ministerie kan bestaan. Met die liefde
bezield , willen wij aan het welzijn van het Vaderland naar vermogen bevordelijk zijn. Dit ook mag homogeneiteit heeten. Zoolang
ze bestaat, wanhoop ik aithans niet aan Nederlands behoud.

20 Juni, 1850.
*„* Bij de optelling der wetten wier uitvoering in Art. 127 der Provincials wet aan de Provinciale Staten werd opgedragen , was ook melding gemaakt van : „ het onderwijs, voor zoo veel het wordt gegeven op scholen ,
door de provincie , door gemeenten of bijzondere personen opgerigt," Een
amendement door mij voorgesteld strekte om deze woorden te doen wegvallen.
1 Ik heb gesproken van gonvernementale en van administrative
centralisatie. Maar er zijn , bij uitzondering , onderwerpen waaromtrent administrative centralisatie te pas komt ; onderwerpen die
niet overgelaten kunnen worden aan gemeentelijken of gewestelijken invloed : bijv. die opgenoemd waren in art. 124 van
het eerste ontwerp het regtswezen , de geldmiddelen , het algemeene bestuur van den waterstaat , de militie. Daarvoor wordt
ook in de localiteiten een rijks-toezigt vereischt. 1k beweer dat
het onderwijs tot die categorie behoort. Wanneer de Provinciale
Staten de wetten op het onderwijs ten uitvoer moeten leggen, vrees
ik dat de ten uitvoer-legging te zeer eene provinciale kleur zal

1

Zie het begin der rede Deel I , p. 346.
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verkrijgen. Wij hebben dit ondervonden in 1830, then het Gouvernement meende eene weldaad te bewijzen , door de autorisatie,
die aan den Minister moest worden gevraagd , te laten geven door
Gedeputeerde Staten ; het was eene weldaad voor sommige deelen
van ons land , voor andere was het een onheil. Wij hebben het
ondervonden bij het besluit van 2 Januarij 1842, ten gevolge waarvan in de eene provincie eene behoorlijke vrijheid van onderwijs
was , in de andere niet.
Ik veroorloof mij eene vraag aan den Minister, mar het voorbeeld
dat hij zelf ons ten vorigen jare gaf: namelijk of art. 5 van de additionele artikelen niet vordert dat in deze zitting de voordragt op het
onderwijs ter tafel worde gebragt ? of het Gouvernement voornemens
is weldra aan dien eisch der Grondwet te voldoen ? 1k vraag dit,
niet nit nienwsgierigheid , of omdat ik overhaasting begeer ; ook
niet omdat ik afdoening in deze zitting wenschelijk of mogelijk
acht , maar omdat de Kamer regt heeft van den Minister inlichtingen te verwachten ; en in het algemeen , en vooral wanneer
voor behoorlijke naleving van de Grondwet ook de Kamer verantwoordelijk is.
Indien hetgeen ik gezegd heb omtrent het nadeelige van den
provincialen invloed op het onderwijs overweging verdient ; indien
het nut eener opdragt van dit onderwerp aan de Staten twijfelachtig is, waarom de gelegenheid ontnomen tot rijp overleg, waarom
aan de regeling van het onderwijs gepraejudicieerd door eene bepaling in deze wet ? 1k vlei mij , vooral nit dien hoofde , dat de
Minister, in de goedkeuring van dit amendement, weder een bewijs
zal geven dat , wanneer het zamenstel der wet niet verbroken of
ontsierd wordt, hij tot toegeeflijkheid en medewerking bereid is.

* * De vraag omtrent de wet op het onderwijs werd door den Minister
met algemeene verwijzing naar de menigvuldigheid van werkzaamheden,
bijkans als ware zij ongepast, ter zijde gesteld ; voorts bestreed hij het amendement. Hierop inzonderheid mogt ik niet zwijgen ; te minder omdat mijne
meening door het oordeel en gezag van bij uitnemendheid deskundigen gestaafd wordt.

Het bevreemdt mij dat ik op de vraag , zoo ik meen , met bescheidenheid , gedaan omtrent de voordragt op het onderwijs , geen
ander bescheid van den Minister heb mogen ontvangen.
Ik zou wenschen te weten wat hij in 1849 zou gerepliceerd
hebben, zoo een Minister aan hem opposant dergelijk antwoord
had gegeven. loch wij behoeven daaromtrent niet in twijfel te
zijn. Het zij mij vergund voor te lezen hetgeen hij , in de zitting
van den 16 Mei 1849 , omtrent de wetten die toen moesten inkomen , gezegd heeft:
,, Aangenomen nu deze wetten wierden ons morgen voorgesteld , en zij
hielden ons niet langer dan het thans behandelde ontwerp bezig , nog zouden
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zij naauwelijks ATOOr den afloop dezer zitting tot stand kunnen komen. Hoe
nu, indien zij , hetgeen meer dan waarschijnlijk is , langer tijd eischen? De
Grondwet schrijft het aanbieden dier ontwerpen in de eerste zitting voor,
opdat zij nog voor het eind der zitting tot wetten kunnen worden verheven.
Eene aanbieding zoo laat, dat dit niet meer mogelijk ware, zou dus den
eisch der Grondwet geenszins vervullen. Ik geloof niet dat hierover eenig
verschil bij de Vergadering of bij het Ministerie kan bestaan. Ik meen nu
aan de Ministers te moeten vragen, binnen welken termijn de wetten, regelende het kiesregt en de provinciale en gemeente-wetten aan de Kamer
zullen worden voorgedragen. Ik hoop gedurende deze beraadslagingen een
voldoend antwoord op deze vraag te bekomen. Mogt dit het geval niet
zijn , dan zal ik , op het einde der discussien, aan de Kamer verlof verzoeken , om op een te bepalen dag de vraag, die inderdaad niet langer vraag
mag blijven, andermaal aan de Ministers te rigten."

Ook thans geldt , en veel meer dan toen , wat de Minister toen
zeide, dat de vraag inderdaad niet langer vraag mag
Met betrekking tot het amendement, herinner ik aan hetgeen ,
toen de wet op het onderwijs van het jaar 1833 ontworpen werd,
in Frankrijk geschied is. Dezelfde vraag omtrent het wenschelijke
van localen invloed is daar behandeld. De Regering droeg de wet
voor in den geest van het amendement ; de Kamer der Gedeputeerden bragt eene wijziging in het ontwerp ten behoeve van den
gemeenteraad. De Kamer der Pairs ' daarentegen , ten gevolge van
een zeer belangrijk rapport, keerde tot het oorspronkelijk ontwerp
terug ; omdat het toezigt over de scholen is „une fonction sp6ciale
d'instruction publique qui reclame une autorite speciale, taut dans
la commune que dans l'arrondissement." De Minister die het ontwerp voordroeg, was Guizot; de rapporteur bij de Pairs was Cousin.
Vindt gij u genoegzaam ingelicht, om thans , tegen het gevoelen

van deze twee mannen , een punt te beslissen , waarinee, zonder
noodzaak , de zoo gewigtige wet over het onderwijs gepraejudicieerd wordt ?
Waarschijnlijk dacht de Kamer overvloedig ingelicht te zijn Althans,
met 49 tegen 11 a stemmen, verwierp zij het amendement.

trulii 1850.

* De Commissie (waarvan ik lid en Rapporteur was) benoemd om verslag uit te brengen over het Regeringsverslag van den Staat der .11ooge- ,
Middelbare, en Lagere scholen van 1848-1849 was van oordeel dat het ,
evenmin als vroegere Verslagen, aan den eisch der Grondwet voldeed. Zij
zeide o. a.:
a. Bet is geen verslag, maar „eene verzameling van extracten uit yelerlei rapporten , berigten en verslagen van collegien , ambtenaren en particulieren ; het is eene reeks van niet zamenhangende fragmenten uit eene
menigte van partiele verslagen ; het bevat de bouwstoffen van een verslag ;
maar een verslag is het niet. Wat baat de aaneenschakeling van eene menigte details, waaraan alle eenheid van overzigt en redenering ontbreekt !
a WINTGENS , LULTBEN , VAN HEIDEN REINESTEIN, BORRET , VERWEY MEJAN, GROEN VAN
de
PRINSTERER , VAN NISPEN VAN SEVENAEE, VAN RANDWIJK , DOMMER , VAN DER HEIDEN,
Voorzitter VAN GOLTSTEIN.

en
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uitdrukkelijk gezegd dat de berigten moeten worden geacht de zienswijze
van Collegien , enz. niet die der Regering te bevatten."
b. Het geeft geen genoegzame inlichting omtrent den staat der scholen.
„ Immers om den staat der scholen te kennen , is het niet genoeg, dat men
met het getal der inrigtingen, der onderwijzers , der leerlingen bekend zij ;
dat men tabellarische opgaven ontvange omtrent de betrekkelijke bekwaamheid der onderwijzers en wat dies meer zij ; opgaven waarbij het, om de
verscheidenheid van oorsprong en zienswijs, aan een juisten maatstaf ter
waardering ontbreekt. Het is niet genoeg dat men ons met eene soort van
statistiek en kronijk der inrigtingen van onderwijs voorzie ; zoodat men met
den uiterlijken en materielen toestand van het onderwijs , al ware het ook
in de minste speciale en locale bijzonderheden , bekend zij."
c. Het bevat niet datgene wat voor de Staten- Generaal , tot genteen overleg voor de wetgeving op het onderwijs geroepen , wetenswaardig kon worden geacht.
„ De Commissie erkent gaarne dat er voor de statistieke opgaven een afgesloten tijdperk moet wezen , en dat men , bij het billijkerwijs verlangen
van alien mogelijken spoed , evenwel de zorg en moeite , welke daarvoor
vereischt wordt , in het oog behoort te houden ; maar zij meent , dat , naar
de bedoeling der Grondwet, in het voorschrijven van een jaarlijksch verslag , de Regering gehouden is, aan de Staten-Generaal telken jare , niet
slechts opgaven omtrent een rees sedert geruimen tijd verstreken jaarkring
te geven, maar ook , zooveel mogelijk al datgene te berigten , wat op het
oogenblik zelf tot eene juiste beoordeeling van den staat der scholen nut
hebben kan. 5 '

Augustus 1850.
*** Bij de verkiezingen werd ik van een achtenswaardigen kant uitgenoodigd tot ronde en open verklaring omtrent de beteekenis van het
derde alinea van Art. 194 der Grondwet. Het volgend antwoord werd in
de Nederlander geplaatst.
„Ik zou niet kleingeestig genoeg zijn om, ten behoeve der bijzondere scholen ,
aan de onderwijzers op de openbare inrigtingen een onbekrompen bestaan te
willen ontzeggen. Maar wel heb ik afgekeurd dat men voor het bestaan
van openbare scholen, hoedanig dan ook , waarborg zou willen zoeken in
de verpligting van den Staat om het onderhoud daarvan, al waren zij voor
de ingezetenen onbruikbaar , te bekostigen.
De bepaling van art. 194 der Grondwet: „ er wordt overal in het Rijk
van Overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs gegeven ," is, ter
goeder trouw, voor verschillende interpretatie vatbaar; gelijk vele artikelen
der Grondwet; vooral die waarbij men met overhaasting eene soort van
transactie heeft aangegaan tusschen partijen die elkander,, in menig opzigt ,
eigenlijk niet hebben verstaan.
De interpretatie die ik zou goedkeuren en die ik acht dat door de overgroote meerderheid dergenen die tot het Art. geconcurreerd hebben , bedoeld
werd, is : dat het Gouvernement steeds met naauwgezetheid en onbekrompenheid aan de bestaande behoeften ten aanzien van het openbaar lager
onderwijs behoort te voldoen.
Maar ik kan , tot dusver , niet aannemen , dat door die bepaling het Gouvernement zou verpligt zijn om , ten alien tijde en overal , scholen op te
rigten en in stand te houden, naar evenredigheid van het zielental; ook
wanneer de scholen ingerigt wierden op een wijs die voor een zeer groot
gedeelte der ingezetenen ergerlijk bleek te zijn ; ook wanneer de openbare
school voor een groot deel der bevolking onbruikbaar wierd gemaakt; ook
wanneer op andere wijs in de behoefte voorzien wierd.

— 15 --Dergelijke interpretatien meen ik tot dusver te moeten houdeii voor ongerijmd, voor schadelijk en verderfelijk aan het openbaar schoolwezen zelf,
en voor eene poging om door financiele overmagt de concurrentie te neutraliseren en het gebruik onmogelijk te maken van de vrijheid van onderwijs, welke. men, in schijn, bij de Grondwet verleent.
Ten onregte work van mij beweerd dat ik aan het bijzonder onderwijs
boven het openbare de voorkeur geef. Tegenover het s3rstema der gemengde
scholen is de bijzondere school mij een onmisbaar surrogaat. Doch ik wensch
den bloei van het openbaar onderwijs, namelijk wanneer het met de behoefte
eener Christelijke Natie in overeenstemming gebragt wordt. Ik wensch geen
verlaging, maar verheffing van den stand der onderwijzers. Ik wensch niet
het openbaar schoolwezen ten behoeve der bijzondere scholen te ondermijnen.
Ik wensch het openbaar onderwijs tot dien toestand van ware voortreffelijkheid te zien brengen dat men voor de concurrentie der bijzondere inrigtingen niet beducht zij.
Eene Wet op het Onderwijs behoort zeker onder de moeijelijkste, evenzeer
als gewigtigste onderwerpen. Ik kan daarbij niet aannemen noch het systema eener beperking van de Godsdienst tot een catechetisch onderrigt buiten de school ; noch het denkbeeld van een algemeen Christendom waarbij
niet alleen de speciale kerkleer der gezindheden , maar (en dit is mijn hoofdbezwaar), de waarheden welke aan alle Christelijke gezindheden, volgens
haar Kerkleer , dierbaar zijn , ter zijde worden gesteld. Ik geloof dat de
zaak van het Onderwijs in gemeen overleg met de Kerk moet worden behandeld; dat de Staat, in eene zaak die tot beider werkkring behoort, niet
oppermagtig kan te werk gaan ; en dat door die oppermagt de gewigtigste
vrijheid der ingezetenen miskend , en juist daardoor de openbare school voor
het beste gedeelte der Natie onbruikbaar gemaakt wordt. Ik weet wel dat
er onnoemelijke bezwaren van allerhanden aard tegen de toepassing kunnen
worden te berde gebragt ; maar dit is een reden om in de toepassing met de
meeste omzigtigheid te werk te gaan; om niet onvoorwaardelijk en overal
te verlangen wat voor als nog slechts met velerlei wijziging en uitzondering mogelijk is ; bet is een reden om naar middelen te zoeken waardoor
men de bezwaren kan overwinnen ; het mag nooit een reden zijn tot verloochening van het beginsel. En in de vasthouding van het beginsel heb ik
niet alleen voor mij het censtemrnig getuigenis der opvoedkundigen die voor
den jammerlijken invloed der revolutionaire begrippen hebben geleefd ; maar
ook het getuigenis van tijdgenooten als Guizot, Cousin , Thiersch, Chalmers,
en Stahl.
Indien deze verklaring de vrienden van het openbaar onderwijs kan gerust
stellen , zal mij dit zeer aangenaam zijn. Ik ben niet voornemens , en dit
zal ook wel niet van mij worden verlangd , in verband met de omstandigheden van het oogenblik de allerminste wijziging in de door mij sedert jaren
daaromtrent openbaar gemaakte gevoelens te brengen. Er is ten mijnen opzigte veel vooroordeel, veel misverstand , en ook met velen , bij overeenstemming in zeer gewigtige punten , veel vvezenlijk verschil. Indien , ook
onder hen , die de ontwikkeling vreezen der anarchieke leerstellingen waardoor het vaderland bedreigd wordt , de een om deze , de ander om gene
reden zich verpligt acht mij uit de volksvertegenwoordiging te bannen zal
dit eene zeer gemakkelijke taak zijn. Ik zal daarbij het meest bejammeren
dat men aldus, door telkens het verschil op den voorgrond en de overeenkomst in de schaduw te plaatsen , die eensgezindheid en zamenwerking onmogelijk maakt welke mij voor Nederland , tegen over de drijvers van den
huidigen dag , meer dan ooit wenschelijk schijnt."

4 November 1850.
4',„* De heer van Dam van Isselt had den Minister van Binnenlandsche
Zaken geinterpelleerd over medewerking tot het oprigten van scholen in
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strijd met de wet van 1806; daarbij bepaaldelijk melding makende van de
bijzondere school der eerste klasse te 's Hage, onder wier oprigters ik mede
behoor.

Ons geacht medelid uit Tiel heeft mij in de diseugsie betrokken ; ik zal mij evenwel niet in den strijd mengen , om de eenvoudige reden , dat , naar mijn gevoelen , de overwinning reeds
behaald is. Het komt mij voor dat hij, op het voornaamste punt,
uit het veld is geslagen. Zoodra hij toegaf dat art. 1 van het
besluit van 1830 met de wet van 1806 overeenkomt , is hij , in
zijn eigen systeem , verloren geweest. Evenwel zij mij eenige tegenspraak geoorloofd over drie panten , waarin ik groot belang stel :
het besluit van 2 lanuarij 1812 , de circulaire van den Minister
van Binnenlandsche zaken, en de resolutie van de regering van
'8 Gravenhage, waarbij de school , waarvoor door mij en anderen
autorisatie werd gevraagd, is afgewezen.
Het besluit van 1842 is noodlottig genoemd. Het heeft verkeerd gewerkt, eene verkeerde strekking gehad; maar art. 6 had
zeer goed kunnen werken, indien het in conciliatoiren zin ware
toegepast ; het zou in het bijzonder onderwijs vele bezwaren hebben
uit den weg geruimd. Maar men heeft dit artikel (ik wil geen
woorden van bitterheid en felheid gebruiken) met verregaande onbillijkheid ten uitvoer gelegd ; men heeft eene bepaling , die had
kunnen strekken tot verbetering , tot verergering van den stand
der zaken misbruikt.
Het tweede punt is de circulaire van den Minister. Ons medelid is met de circulaire niet zeer ingenomen. Ik ben met de bedoeling zeer ingenomen geweest, ofschoon ik gemeend heb, en nog
meen , dat zij geene genoegzame werking kan hebben en in eenen
meer afdoenden maatregel zou moeten worden veranderd ; ik neem
gaarne de gelegenheid waar , om nogmaals den Minister voor de
bedoeling mijne erkentelijkheid te betuigen.
Het laatste punt betreft de resolutie van het Bestuur van 's Gravenhage, waarbij de autorisatie , voor de oprigting eener school ,
door mij en mijne vrienden aangevraagd , is afgewezen geworden.
Indien ik ons medelid wel verstaan heb , heeft hij zijne goedkeuring en in zeer sterke bewoordingen , aan die resolutie gehecht ;
ik nioet mijne afkeuring ook in sterke bewoordingen betuigen. 1k
eerbiedig het gevoelen van hen door wie de resolutie genomen is,
maar niet ligt zal men een stuk vinden, waarbij de geest niet
align van het besluit van 1842, maar van de wet van 1806 ,
zoo miskend is. Geene enkele bijzondere school over het geheele
Itijk behalve de diaconie-scholen , zou kunnen opgerigt worden
dan in alles , ook in het punt dat tot godsdienstbezwaren aanleiding geeft , aan de openbare scholen gelijk 1. Dus zou het voor1 De afwijzing was gegrond op het beweeren „ dat de wet van 1806 , met
meerdere vrijlating voor Godshuizen en andere soortgelijke gestichten en zicli
alzoo schikkende naar oude gewoon ten , de strekking heeft om overigens i n
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regt der autorisatie alleen bestaan , waarin? in de vergunning om
zelf op te rigten en te betalen hetgeen men afkeurt. Tndien dit
systeem had kunnen aangenomen worden, zou de vrijheid van bijzonder onderwijs geheel en al te niet zijn. gegaan. Dit noem ik
eene willekeur, die met de woorden van Weiland 1 , welke men te berde
heeft gebragt, niet krachtig genoeg zou zijn gekarakteriseerd. Mijne
Heeren , om eene school in deze residentie op te rigten , hebben
mijne vrienden en ik een vijfjarigen strijd gevoerd, onder velerlei moeijelijkheden en teleurstelling. Wij wenschen ons geluk dit
te hebben gedaan , niet alleen omdat wij eindelijk aan den wensch
en de behoeften van vele ouders hebben kunnen voldoen , maar
omdat die vijfjarige strijd eene belangrijke bijdrage levert tot
de geschiedenis van hetgeen hier te lande omtrent het onderwijs
plaats gehad heeft. 1k wensch geenerlei personele toepassing , doch ,
om het gewigt van een juist signalernea der onderscheidene rigtingen waarin ons Vaderland verdeeld is , zeg ik : de wijze waarop
ook die strijd gevoerd is, toont, dat door hen die zich bij uitnemendheid vriizinnig noemen , de vrijheid hunner landgenooten , in
de dierbaarste en heiligste regten , miskend is.

In de Conceptwet van 1849 was op den voorgrond gesteld, „de openbare
school moet op een aan alle godsdienstig onderwijs vreemd, volkomen onzijdig , standpunt staan dan alleen voldoet men aan het grondwettig voorschrift en worden eindelooze twisten voorgekomen."
Een openbaar schoolwezen dus, waarbij enkel van onclerwijs , niet van
opvoeding , sprake kan zijn,
Eene openbare school waarin men de kinderen zonder onderscheid van
godsdienstige gezindheid opneemt, eene godsdienstelooze school, als het afdruksel van een godsdiensteloozen Staat.
Evenwel , om goede burgers van den Staat te vormen, is voor eene Christelijke Natie, eene positief-Christelijke opvoeding, niet enkel in het huisgezin
en op catechisatien, maar op de school , onmisbaar. Gemengde scholen , waar
de opvoeding tot een burgerlijk-maatschappelijk onderrigt verlaagd, of aan
een , voor alle Gezindheden bruikbaar , algemeen Christendom ondergeschikt
wordt , ademen den geest van het Christendom niet, bevatten de beginselen
van het Christendom niet, en zijn met de regten der Gezindheden, met de
bepaliugen der Grondwet , en met de behoefte der Natie in strijd.
De afkeer van dit stelsel had zich ook bij de Roomsch-Catholijken in de
krachtigste bewoordingen geopenbaard. De Tijd van 9 October 1849 schreef:
„Het godsdienstig beginsel moet ter zijde gesteld. Het moet door een ander
beginsel van orde en maatschappelijk leven vervangen worden. En welk
is dit? Het is de Staat die zichzelf regeert; het is de Staat die bepaalt
welke offers het Staats-belang eischt Anderen mogen dat aannemen en
met het ontwerp de Kempenaer heulen en van Staats-almagt droomen en

alle volksscholen zonder onderscheid in het belang van den Staat en der Maatschappij een erkend waarlijk nuttig en vruchtbaar onderwijs te doen erlangen , waarvan ieder , tot welk kerkgenootschap hij ook moge behooren , deel
kan nemen." Gel& de bjzondere scholen moeten aldus voor kinderen van

alle gezindheden toegankelidk zijn.
1 „De keur van den wil dat is , eene vrije verkiezing die op geene regelen steunt."

II.
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neiging tot socialismus aan den dag leggen. God beware ons, dat wij er
ooit genoegen in zouden nemen, en zonder aanhoudend protest toestemmen,
met onze penningen een godsdienst- en zedenverpestend onderwijs te schragen."
Wat dan ? openbare Gezindheidsseholen?
Dit was de wensch van velen ; de slotsom ook eener even scherpzinnige
als gemoedelijke voorstelling van een mijner vrienden in de Nederlander van
5 September 1850. Evenwel voegde ik er bij : „ Welligt moet dit in verband
met de opn;(Tking „la loi doit etre essentiellement pratique" worden verstaan.
Wij althans bepalen ons , voor als nog , om de bezwaren der toepassing , bij
de volgende hoofdlijnen. In het onderwijs moet de Staat, verre van willekeurig en oppermagtig te beschikken , in overleg treden met de Kerk. Dus
zooveel mogelijk Gezindheidsscholen. In den regel scholen , waarbij voor
eene opvoeding overeenkomstig het geloof der Gezindheden, worde gezorgd.
Een louter burgerlijk- maatschappelijk onderrigt , waar het volgen van dien
regel onoverkomelijk bezwaar heeft. Een openbaar Schoolwezen , dat niet,
onder den naam van nationaal , met de wenschen en behoeften en regten
eener Christelijke Natie in strijd en , in den meest verderfelijken zin , revo-

lutionair zij."
Zooveel mogelijk Gezindheidsscholen.
En wat is mogelijk ?
De afzonderlijke school voor Christen en Israeliet , voor Protestant en
Roomsch Catholijk ; de afzonderlijke school, -waar de noodzakelijkheid van
afscheiding openbaar wordt ; de faecltatievc splitsing.
Hierdoor alleen zou aan de behoefte der bevolking naar scholen voor opvoeding bruikbaar , en tevens aan den eisch der Grondwet, worden voldaan.
Aan het einde eener merkwaardige wisseling van gedachten tusschen de Heeren
Wormser en van Woelderen in de Nederlander, schreef ik (2:2 Januarij 1851):
„ten punt vooral is er waaromtrent de discussie, naar we ons vleijen, merkbaren invloed gehad heeft. Vroeger dacht men vrij algemeen , en werd het
zelfs door velen , als een axioma, op den voorgrond gesteld , dat , wegens
de grondwettige gelijkstelling der Gezindheden, alleen de gemengde school,
in het openbaar onderwijs, met de Constitutionele regten overeen kon worden gebragt. Men begint that's in te zien dat juist het tegendeel waar is ,
en dat de Natie, ook volgens de Grondwet, op eerbiediging van haar positief
geloof, in de belijdenissen der kerkgenootschappen vervat, regt heeft."
Pit werd door de Tijd beaemd. „ Het is zeer juist gezien van de Nederlander, dat de openbare meening tot betere inzigten terugkeert betreffende
de constitutionele regten der kerkgenootschappen ; tot zulke inzigten als
ten alien tijde door ons en de onzen zijn verkondigd geworden. Niet straffeloos zou door bet ministerie deze wijziging der openbare meening ten aanzien van zulk een belangrijk punt veronachtzaamd kunnen worden." De
hoofdlijnen van dit Roomsch-Catholijk blad waren : „ dat de wet a. het
vrije onderwjs niet onmogelijk make; b. bet openbaar onderwijs zoo inrigte,
dat het, waar het mogelijk is , leerstellig godsdienstig zij ; c. waar gemengde
scholen niet zijn te vermijden , zorge , dat het daar gegeven onderwijs voor
geene gezindheid aanstootelijk zij."
De afzonderlijke school , wat is die? zij is de mogelijkheid van behoud
der gemengde Christelijhe school van 1806 voor Protestanten ; de mogelijkheid
eener school gelijk wij ze voor Gerqformeerden voor scholen der Hervormde
Kerk (blijkens de inrigting onzer eigen scholen) hebben begeerd. Ook omtrent bijzondere scholen schreef ik in 1847 : „Wanneer het ons in de kerk ,
om hetgeen de Christenen vereenigt , niet om hetgeen hen verdeelt, te doen
is , dan zal voorzeker , in het onderwijs , geen gestadig en ongepast aandringen op Calvinistische eigenaardigheden Nv en sell el i k worden gekeurd ; dan
begeeren wij eene Hervormde School , om voor het Christelijk onderwijs cen
onwrikbaar steunpunt te kunnen hebben , en dan zal deze Evangelische school,
naar den eisch der Hervormde kerk , niet ingerigt zijn op eene voor Christelijke mede-Protestanten ergerlijke wijze ; op een voor geloovige ouders uit
Luthersche of Afgescheidene of Doopsgezinde Gemeenten aanstootelijken voet."
Op de Noord-Hollandsehe predikanten-vereeniging van 13 Mei 1851, stelde
Ds. Beets , te midden van scherpe tegenspraak , dezelfde beginselen op den
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christelijk zijn ; de gemengde school moet zoo veel mogelijk in eene protestantsche en roomsch-catholieke volksschool uiteengaan ; op de protestantsche
school behoort de Bijbel ?"

24 September 1851.
*** Bij de discussie over het Adres trachtte ik , in verband met de of zonderlijke school, de wenschelijkheid van een wettelijken maatregel ter
sprake te brengen. Ik wilde , bij amendement de laatste zinsnede van § 10
aldus lezen : „Terwij1 wij , bij het uitzigt dat Uwe Majesteit oils op de voordragt ,van andere wetten opent, vooral het tot stand komen in deze zitting
van eenige voorziening in den toestand van het lager onderwijs wenschelijk
achten 1 ."

1k wensch te spreken met de onbevangenheid en kalmte, welke
deze gewigtige en teedere aangelegenheid altijd , en vooral
vereischt wordt.
De toelichting zal het bewijs geven dat ik een practisch doel heb.
Ik ga nit van de onderstelling dat de wet , die , volgens den
Minister, in October 1850 nog niet volkomen in yereediteid was,
gereed ligt , en binnen weinige dagen ter tafel zal worden gebragt.
De wet op het lager onderwijs; want, wat de proefneminu aangaat,
waarvan de Minister Coen spunk , orn het hooger, middelbaar , en
lager onderwijs in eene wet van beginselen te vereenigen , hij
zal waarschijnlijk begrepen hebben dat de reeks der moeijelijkheden , aan het lager onderwijs verbonden , niet aldus vermeerdering
behoeft. Indien evenwel ik in een dezer onderstellingen faal, zal
de kracht van hetgeen ik in het midden te brengen heb , nog
worden verhoogd. Welnu ! gij ont -vangt eerstdaags de wet. Ook
dan zijn transitoire bepalingen onmisbaar. Immers wanneer zal de
wet worden behandeld ? Zal men de rangregeling der ingekomen
ontwerpen van wet verbreken ? voor transitoire bepalingen , ja; maar
voor de algemeene wet ? dit zou mogelijk geweest zijn , indien de
Minister gehoor had kunnen geven aan het verzoek ook door mij
zoo dikwerf aan hem gerigt ; indien hij , staatsman , die zich vele
jaren met dit onderwerp heeft bezig gehouden, ons , ee -niuermate
althans, met de hoofdbeginselen bekend had gemaakt. Dan had een
voorloopig onderzoek, een vormen der publieke meening , in en
buiten de Kamer , kunnen plants hebben. Maar is het nit denkbaar? neen ; wij moeten nu volgens de gewone rangregeling te
ill

1 De § luidde aldus „Ge -wigtig en veelomvattend is de taak , die ook in
deze zitting door ons zal moeten worden volbragt. Uwe Majesteit kondigt
ons aan , dat hoogst belangrijke wets-ontwerpen , tot welker afdoening in de
vorige zitting de tijd ontbrak , op nieuw aan onze beraadslaging zullen worden onderworpen. Wij vertrouwen dat ook andere van niet minder gewigtigen aard , overeenkomstig den eisch der Grondwet , aan ons zullen worden
voorgedragen."
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werk gaan. Eerst de begrooting; daarna vacantie, en wanneer wij
nagaan hoe vele wetten voor ons liggen , bereken ik dat althans de
wet op het armwezen niet in behandeling komt. Wij hebben alien
gevoeld dat de vorige zitting reeds te lang geduurd heeft voor
goede behandeling der wetten. Dus begint de volgende zitting
weder met de begrooting , met de wet op het armwezen , welligt
met vele andere wetten. Voeg daarbij dat, wanneer eenmaal misschien de wet op het onderwijs in beraadslaging komt , er veel
meer op verwerping dan op aanneming kans is. Ook dit nog.
Wij spreken in deze vergadering zelden over hetgeen in andere
landen gebeurt; welligt is het goed; welligt ook is het niet goed.
Zeker is het dat de gebeurtenissen haar gang gaan en invloed
kunnen hebben op ons land. Onzeker is het of ons altijd het
werken met kalme voortvarendheid l zal worden vergund. Verwijzen
naar de algemeene wet , waar behoefte aan onverwijlde voorziening
levendig gevoeld wordt , is voorzeker niet in bedoeling, maar bij
de uitkomst, onwaardige spotternii. Want de eigenlijke vraag komt
hierop neder ; veroorlooft de toestand van het lager onderwijs op
zoo onzekere toekomst te wachten ?
Er is menigvuldige reden van billijke klagt. Wat het bijzonder
onderwijs betreft , wijs ik op de stad Goes. Daar is nog onlangs
autorisatie geweigerd door het stedelijk bestuur en door Gedeputeerde Staten. Waarschijnlijk zijn de redenen den Minister niet
onbekend ; de stukken zijn openbaar gemaakt in het dagblad de
Nederlander ; de afwijzing is geschied om dezelfde drogredenen ,
waarmede men , sedert zoovele jaren , de ingezetenen kwelt.
Ik kom tot het openbaar onderwijs. Wij moeten altijd in het oog
houden dat de regeling hiervan het meeste gewigt heeft. her is
ook het meest teeder gedeelte der quaestie. De vele klagten hebben
eigenlijk eene oorzaak, een grond ; de gedwongene vereenigizzg van de
gezindheden; van protestanten en roomsch-katholiek.en. Van beide zijden , dit geloof ik te mogen zeggen , verlangen wij vrede ; door gedwongen toenadering dwingt men tot strijd. Het is dezelfde noodlottige , vrijzinnige zamensmelting die voor het Rijk der Nederlanden
Belgie verloren heeft doen gaan. Men dwingt ons tot krijg. En
waarom ? omdat in de ge2nengde scholen altijd suprematie is van de
eene of andere gezindheid. Er is op vele plaatsen (billijkerwijze wordt
er over geklaagd) protestantsche suprematie; het kan niet anders.
Een protestantsch onderwijzer, die eenig gevoel voor opvoeding heeft,
zal, ook tegen wil en dank, aan de roomsch-katholieken reden geven
van billijke klagt. Ik ben er altijd tegen opgekomen. Ik weet
dat mij dit door vele, ik zeg niet geloofsgenooten, maar mede-protestanten, ten kwade geduid wordt. Ik draag er evenwel roem op.
Reeds veertien jaren geleden heb ik openlijk gezegd dat ik op
geenerlei treken , van hoedanigen aard ook , zegen verwacht. Maar
er is ook , aan den anderen kant , roomsch katholieke suprematie;
-
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— 21 --de invloed ook van den roomschen onderwijzer is , opzettelijk of
onwillekeurig, anti-protestantsch. In de Staatscommissie van 1840
is er getracht naar een positief Christelijk onderwijs voor de gemengde school; maar men heeft ingezien dat dit in ons land (elders
welligt bestaat het) onbereikbaar is om de spanning der gezindheden en om de eischen der roomsche kerk. De roomsch-katholieken
vergen ter-zijde-stelling van de Heilige Schrift ; reeds in de Dubbele Kamer in 1840, zeide een onzer roomsch-katholieke medeleden
dat een pastoor , die het gebruik van den Bijbel zwijgend toeliet,
tegen zijn pligt handelen zou. Dus ter-zijde-stelling van de Heilige
Schrift en geene zoodanige voordragt van onze geschiedenis als door
Protestanten onmisbaar gekeurd wordt. Alzoo is in ons land de
voorspelling vervuld : „Au sein des etablissements mixtes, le sentiment des susceptibilites de communions est constamment
et it le sera bien plus encore dans quelques annees, a cause de
l'importance croissante que prennent les affaires religieuses au milieu
de nous. Oit l'on cherchoit un ile'ment de concorde, il est certain
qu'on trouvera bienta une source de dissentiment

a."

Nu gelieve de Kamer, om zich den toestand van het lager onderwijs voor te stellen , een tweede punt in het oog te houden,
namelijk dit , dat Been enkele gewigtige verordening op het onderWii8 nageleefd wordt. Indien het geloochend wordt , maak ik mij
sterk het te bewijzen. Geen enkele: noch de tegenwoordige Grondwet, noch die van 1815, noch de wet van April 1806 , noch het
besluit van 2 Januarij 1842.
En nu , ten derde , in welke rigting zijn wij ? in de rigting , die
breve tot hetgeen men gewooniiik noemt godedienstlooze scholen,
„des &ides athe'es." Het tegendeel is de wensch en van de roomsch-

katholieken en van de protestanten. En toch is men , van weerskanten , door de onvereenigbaarheid der begrippen , genoodzaakt tot
het doel en de uitkomst , waarvan men afkeerig is , mede te werken. Finale tevredenheid zal niet aldus worden bereikt. Van wearskanten houdt men het voedsel der wederpartij oiibruikbaar ; de
zaak zal Diet met onderling genoegen afgedaan zijn , wanneer men
aan de twistende partijen alle zielevoedsel onthoudt. Het gevaarlijkste van deze rigting is dat zij overeenkomt met heerschende
wanbegrippen van onzen tijd. Van daar reeds een ontwerp in dien
zin van het vorig Ministerie, en ik begrijp niet hoe deze Minister hij houde mij dit ten goede aan zijne politieke beginselen getrouw, eene wet in een ander systeem zou kunnen
aanbieden. Zijne politieke overtuiging leidt noodwendig tot scheiding van school en kerk , van opvoeding en onderwijs , tot verbanning van al wat de godsdienst betreft naar de kerk, tot
neutralisering van de school ; tot het systeem, ten alien tijde bij
zijne politieke geloofsverwanten in eer , en waarvan we , met dubbele vrees , onder zijn bestuur , de ontwikkeling te gemoet zien ,
om de consequentie en veerkracht waaraan hij ons gewend heeft.
a DE GASPARIN.
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Het denkbeeld is bij mij gerezen , of misschien de Minister meent
dat Diet alleen dezerzijds , maar van beide kanten overdrijving
bestaat , en dat , wanneer hij nu slechts met kalmte den eenmaal
ingeslagen weg bewandelt , zij langzamerhand verminderen zal ; zoodat , als eenmaal de wet in behandeling komt , er gelegenheid zal
zijn om , met algemeene goedkeuring , althans met tegenkanting enkel der onverbeterlijke overdrijvers , het stelsel in practijk te brengen.
Nu eene vierde en laatste stelling eene stelling van veel gewigt , omdat zij in het licht stelt een voor dit plan, zoo ik hoop,
onoverkomelijk bezwaar. Evengemelcle rigting is anti nationaal. Dit
is een punt hetwelk eenigzins breeder behandeling eischt. Het is
eene Diet edele kunstgreep , in verband met moedwillige of opzettelijke miskenning der eerste beginselen van het staatsregt , welke
tegen mijne vrienden en mij , om de moeijelijkheden van onzen
toestand te verzwaren, gebrutikt wordt ik nag en wil niet
zeggen door eenig lid in deze Kamer, maar buiten de Kamer —
wanneer men zegt dat bet ons te doen is om den tijd der Kamer
door spreken te verslijten. Hoe weinig waardeert men onzen toestand ! Voorzeker,, wij zijn erkentelijk voor de goedwilligheid die
de Kamer oils bewijst, maar is het eene ligte en aaiigename taak,
bij het verschil in beginsel, zich te belasten met een, in dezen
kring althans, doorgaans vruchteloozen arbeid? Meent men dat
wij Diet noodig hebben het besef van pligt , van zamenstemming
met zoovelen die ons in deze Kamer gebragt hebben , 0111 te volharden? dat ik niet huiverig ben , aan het einde van den derden
dag der discussie, de Kamer nog langer op te houden , al ben
ik verzekerd , dat wanneer ik het mogelijke doe om mij te bekorten , bernoedigende aandacht mij op dit gewigtig punt niet zal
worden ontzegd ?
1k herzeg , die rigting is anti nationaal. 1k moet nogmaals
doen uitkomen vat ik eigenlijk door anti-nationale rigting versta ;
namelijk de rigting die den card en het vezen der school miskent,
die aan de school ontneemt haar godsdienstig zedelijk karakter.
En nu zal ik, om kort en krachtig te zijn, mij bedienen van
een werk hetwelk in meer dau een opzigt opmerking verdient,
een bekend geschrift over het onderwijs van den heer van Pommel,
bisschop van _Luiki. Tk zal dit doen , om redenen die ik aan de
Kamer met de meeste openhartigheid zal mededeelen (wij kunnen
hier niet te openhartig , niet te opregt zijn). Vooreerst , omdat ik
sedert geruimen tijd opmerk dat wij in het onderwijs veel minder
steun hebben dan te voren in onze roomsch-katholieke landgenooten.
Dit blijkt in de periodieke drukpers , ook in deze Kamer , en ik
heb mij dikwijls gevraagd : van waar dat een onderwerp , hetwelk
door de roomschen in andere landen ook dezer dagen zoo zeer
wordt behartigd, thans bij hen zoo flaauwe belangstelling in Ne-

-
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1 Exposé des vrais principes sur l'instruction publique consider& dans ses
rapports avec la religion. Liege. 1840.
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derland vindt ? 1k verlang te zien welken indruk het amendement
op onze roomsch-katholieke medeleden zal makers. lk zal mij
voorbehouden nader, of zoo ik er toe gedrongen word, nu, de
gissingen op te geven , die bij mij omtrent de oorzaak der verflaauwing bestaan.
1k heb in elk geval een van de uitnemendste woordvoerders der
roomsch-katholieken tot bondgenoot. Het citaat is mij te meer
waard, omdat ook daaruit openbaar wordt de eensgezindheid van
roomschen en protestanten op dit punt; want men heeft te regt
gezegd: „En pr6sence des 6coles mixtes, ii n'y a plus ni catholicisme, ni protestantisme." Het is oppositie tegen hetzelfde valsch
en verderfelijk beginsel: n'y a que des religions jgalement
empress6es a extirper un principe qui les tue toutes."
'hie bier nu mijn citaat. De bissehop van Luik spreekt:
„Si quelqu'un vient vous dire, que l'ecole sera suffisamment morale et
religieuse , du moment qu'un maitre de religion , ou meme le cure , y donnera une couple de lecons par semaine, ne lui repondrez-vous pas avec
M. Guizot , „ „que Pinstruction morale et religieuse n'est pas comme le
calcul , la geometrie , l'orthographe , une lecon qui se donne en passant ,
tine heure determinee , apres laquelle it n'en est plus question que la partie
scientifique est la moindre de toutes dans l'instruction morale et religieuse
que ce qu'il faut c'est que l'atmospitere de l'ecole soit morale et religieuse,
qu'il s'agit ici d'education plutot que d'enseignement , et que si l'instruction
morale et religieuse ne plane pas sill. l'enseignement tout entier , vous n'atteindrez pas ce but qu'ainsi cette instruction morale et religieuse doit s'as-

socier a l'instruction toute entiere , a toes les actes du maitre d'ecole et des
enjans?"" N'ajouterez-vous pas , que si le maitre de pensionnat n'est pas
lui-meme un homme qui croft et protesse sa religion , si les livres dont it se
sert ne sont pas purs , s'il neglige de former , par la pratique des vertus
chretiennes , le coeur et le caractere de ses eleves , it pourra se faire que
rien au monde ne soit plus derisoire que la presence a l'ecole du cure ou du
maitre de religion , pendant une couple d'heures par semaine.
„ Ainsi ii thut des doctrines religieuses a Pecole , it les fact comme base
de tout l'enseignement , it les faut dans le maitre comme partie vivifiante de
l'education qu'il donne , it les faut dans les eleves , reduites en senthnens et
en actes."

En nu herhaal ik : de rigting, welke , in het verband van school
en godsdienst , het wezen der opvoeding miskent , en aan de school
haar godsdienstig-zedelijk karakter ontneemt, is anti nationaal. Ter
verduidelijking wil ik enkele trekken in het licht stellen. Bij voorbeeld, sedert jaren bestriiden wij eene rigting , die nog grooten invloed heeft en die men gewoon is te noemen de Grop:inger school.
Doch ook deze — het zij tot haar eer gezegd — is even sterk
als -wij tegen de godsdienstlooze school , die ik in het verschiet
getoond heb. Er is eene Maatschappij in ons land , vroeger van
onbepaalden , thans van niet onbeduidenden invloed , die tegen een
zelfs voor de Israelieten onergerlijk christendom geenerlei bezwaar
heeft ; maar ook deze maatschappij tot Hut van 'I Algemeen is tegen
het ontnemen aan de scholen van haar godsdienstig-zedelijk ka-
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rakter. Tusschen de Roomschen en ons is groot , maar in dit opzigt geenerlei verschil.
En nu nog een trek die mij vooral opmerkelijk schijnt. Het is
de billijke en toenemende weerzin tegen het openbaar onderwijs in
de lagere standen. De uifdrukking lagere standen bezig ik altijd
ongaarne, evenwel thans schroom ik niet ze in dit verband mijner
rede te gebruiken. Immers ik wil doen uitkomen dat in die standen
een hooger beginsel zich openbaart , zoodat ik althans meermalen
de zoodanigen heb aangetroffen die, in ware beschaving, voor personen uit de meest aanzienlijke rangen der maatschappij niet behoeven achter te staan. In die lagere standen zijn — en ik acht
het voor het Vaderland gelukkig velen die, te midden van
de zorgen des dagelijkschen levens, het oog niet altijd op deze
aarde gerigt houden , die een beter dan tijdelijk goed kennen en
voor hunne kinderen verlangen , en die daarom op eene Christelijk Nederla2zdseke school prijs stellen. Eenvoudige, argelooze
menschen , die aan den Keizer, aan den Koning, aan den Minister,
aan elke overheid geven wat haar toekomt ; die in den Bijbel gelezen hebben : vreest God en eert den Koning , die evenwel niet
voornemens zijn het tweede gedeelte van de spreuk z66 uit te breiden dat het eerste , waaruit het tweede zijde kracht ontleent, schade
zou kunnen lijden. Achtenswaardige landgenooten , die voorwaar
geenerlei geweld plegen , tegen wie geene geweldige tusschenkomst
van de Regering vereischt wordt , maar die, zoolang men hun niet
geeft, wat zij te regt het zielenvoedsel voor hunne kinderen noemen , nu de behoefte daaraan opgewekt is, niet tot rust en lijdelijkheid zullen worden gebragt. Men kan door verordeningen, van
welken aard ook, hen naar Amerika of elders verdrijven, maar hen
voor hetgeen met hunne duurste pligten in strijd is , doen buigen , dit reken ik, gelukkig ! eene onmogelijkheid. Velen hunner
hebben leeren inzien dat zij regt hebben op hetgeen door hen
verlangd wordt. Niet veel geleerdheid of kennis van het staatsregt is noodig om te begrijpen dat het ongerijmd zou wezen, wanneer de burgers van den Staat hun dikwerf zuur verworven penningske in de schatkist zouden storten, ter oprigting van scholen,
bruikbaar alleen voor hen, in elke gezindheid, die hetgeen de ziel
der opvoeding is, ter zijde wenschen te zien gesteld. Ik ontleen
mijne voorbeelden aan hetgeen mij bekend is; anderen, mijne
Roomsch-katholieke medeleden welligt, zullen op soortgelijke veerkracht kunnen wijzen. Anti-nationaal is de rigting die ik bestrijd, ook wanneer men , met de geschiedenis in de hand, op den
aard van het Nederlandsche yolk let. Geen inheemsche leer is het,
die ook bier opvoeding en onderwijs, kerk en school, van een scheurt.
Ik vergenoeg mij met den wenk, dat de groote meerderheid der
Natie een afkeer heeft van dit neutraliserend onderrigt, van een
nationaliserend schoolwezen waardoor de natie van hetgeen haar
het meest dierbaar is beroofd wordt. Indien het mij veroorloofd
ware, ik zou den Minister in bedenking geven om de invoering
-
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van dit stelsel in Nederland te rangschikken onder de utopienrubriek.

Mijne conclusie is deze ; dit systeem van uitstel en verschuiving ,
hetwelk verdrukt en met erger bedreigt , mag niet langer bestaan.
Het is meer dan tijd dat voorziening tot stand kome, althans partiele
voorziening. Gedeeltelijke voorziening komt met den geest der
Kamer overeen. Het denkbeeld is krachtig ontwikkeld gaarne
zou ik zeggen door den spreker achter mij gezeten a maar hij is
te zeer mijn vriend ik wiis u op iemand die niet bepaaldelijk
tot onze rigting behoort , het lid uit Gouda " , toen hij over de
herziening van het Strafwetboek sprak. 1k dring op partiele herziening , met iemand die in zaken van onderwijs mag genoemd
worden , Victor Cousin : ,,il ne s'agit clue de donner une sanction
16gislative a quelques points incontestables."
waarin kan
En nu vraag ik — want hierop komt het aan
partiele voorziening bestaan I' In het bijzonder onderwijs worde
voorafgaande autorisatie niet langer tot een middel gemaakt waardoor een deel der Natie in zaken van gewetensvrijheid aan
willekeur overgeleverd zij. 1k beroep mij op eene buitenlandsche
en op eene inlandsche autoriteit. De buitenlandsche is Thiers , in
het verslag over de concept-wet op het middelbaar onderwijs :
Votre commission n'a pas hesite a vous proposer , d'accord avec le
gouvernement et la chambre des pairs , l'abolition de l'autorisation
prealable, qui armait le gouvernement" — le gouvernement: en dit
is beter nog dan gedeputeerde Staten en gemeentebesturen — „du
moyen de refuser a volonte la creation des etablissements nouveaux. Dans l'abandon franc et sincere de cette disposition de l' an,

cienne legislation, on peut dire que se trouve la vraie liberte d' enseignement."

De inlandsche autoriteit behoef ik niet ver te zoeken : het lid
der Commissie voor het adres heeft in het vorige jaar , met kernachtige juistheid de zaak geschetst van het standpunt , waarop ik
ze beschouw. Hij , die altijd , waar het de godsdienstvrijheid der
ingezetenen gold , in de eerste rij der strijders heeft gestaan ,
sprak toen aldus :
„Ik moet erkennen dat ik mij volkomen ver eenia
. P met hetgeen door den
i bijg
ebragt met betrekking
geeerden spreker uit de residentie d zoo even is
tot het wenschelijke , dat ten laatste eens een einde kome aan den staat van
onzekerheid, waarin wij bier te lande met betrekking tot het onderwijs verkeeren ; dat eindelijk eens die langgewenschte wet op het onderwijs worde
ingediend. Dit is , in strijd met het uitdrukkelijk voorschrift der Grondwet,
tot dusverre niet geschied ; ik zal de reden daarvan niet onderzoeken , maar,
ten gevolge van dat niet indienen , is nu die vrijheid van onderwijs , die
sedert twee jaren met uitdrukkelijke woorden in de Grondwet geschreven
staat, en die , door alle tijden en eeuwen heen , in het hart van alien geprent staat ; dat regt , dat ieder ouder hebben moet , om aan zijne kinderen
dat onderwijs te geven , wat hij voor het waarachtig belang der kinderen
noodzakelijk oordeelt ; die vrijheid , dat regt , zeg ik , bestaat nog alleen in
naam , of ten minste wordt daarop telkens op de schromelijkste wijze inbreuk
gemaakt. Eene voorziening om deze willekeur te doen ophouden kan , zoo
a VAN LYNDEN.
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de Regering en de Volksvertegenwoordiging wil , onverwijld worden genomen. Daarvoor behoeft men niet de indiening van de algemeene wet of te
wachten."

Voor het openbaar onderwijs vraag ik slechts : dat er mogelijkheid zij , zelfs met de meeste bezwaren van toezigt en van overleg
met de plaatselijke autoriteiten, om daar, waar geene overwegende
finantiele bezwaren bestaan , in de groote steden scheiding te hebben — ik spreek niet van eigenlijk gezegde gezindheidsseholen,
zoover wil ik bij transitoiren maatregel niet gaan — tusschen protestanten en katholieken ; eene scheiding , van wee'rskanten begeerd;
het eenige middel om vrede te hebben en om de wederzijdsche
twister te doen ophouden ; dat er niet tegen zoodanige splitsing
der gemeugde school zij een wettelijk beletsel , onoverkomelijk,
ook dan wanneer zij zonder nadeel plaats hebben kan en door
iedereen gewenscht wordt. In afwachting van den verderen loop
der discussie , voeg ik er alleen dit bij : hetgeen ik vraag is niets
anders, dan hetgeen met de wet van 1806, met het reglement A
overecnkomt. Ook hier ligt bet bezwaar niet zoo zeer in de wetten , in de verordeningen ; maar in de willekeur waarme6 tegen
het doe van den wetgever , worden ganterpreteerd.
Het slot mijner rode oiitleen ik aan hetgeen dezen morgen
door het geachte lid nit Zutphen " gezegd is. HO heeft eene revne
retrospective gemaakt; hij heeft zich verwonderd over het onderHij
scheid van de houding dezer Kamer in 18 t9 en in 1851.
heeft te weinig in het oog gehouden dat ook op beschreven ontboezemingen van de Kamer toepasselijk is : it Ala juger les ecri18
dapres leer date , en dat vele zaken , in 1S-19 door hem en de
zijnen hoog gewaardeerd, eigenlijk indien ik het wel begrepen
heb — nu door hem en de zijnen meer onder de rubriek van illusien
gesteld zijn. Hij heeft niet bedacht dat de veranderde stand der partijen (die in Februarij 1849 geheel anders dan nu tegen elkander
hebben gestaan) luslen en ook lasten heeft , en toegeeflijkheid van
weerska-nten eischt. Maar ik ben het met hem ems dat op sommige
punters de Kamer , behoudens haar waardigheid , niet van gevoelen
veranderen kan. En nu beroep ik mij , naar zijn voorbeeld , op
hetgeen mij te beurt viel den eersten dag waarop het mij vergund
was , in Februarij 1849, hier het woord te voeren. Toen ik, hetzelfde systema verdedigende als thans , er op aandrong dat men,
in afwachting van de algemeene wet op het onderwijs, transitoire
bepalingen zoude maken , om de gewetensvrijheid te handhaven,
toen is met vrij aanzienlijke meerderheid ik heb het Bliblad
niet onder mijne oogen , zoodat ik het getal stemmen niet kan
opgeven ; maar eene meerderheid is het geweest, daarvan ben ik
zeker — in het adres het woord : onvern'ild gebragt. De Kamer
verlangde onverwiilde ontwikkeling van de vrijheden, die beloofd
waren ; dit verlangen was gegrond op hetzelfde systeem dat ik
ook nu verdedig. De Kamer zal erkennen dat er reeds eeniy vera VAN ZUYLEN VAN NYEVELT.
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wiji heeft plaats gehad, en dat nu althans een spreken dat tot
handelen leidt, te pas komt. Laat ik er ten slotte bij voegen dat
de Kamer zich , tot dusver, steeds aan de godsdienstvrijheid gunstig betoond heeft , en dat ik het in hooge mate betreurenswaard
voor het Vaderland zou aehten , indien men , wal kerk euL school
betrO , door eene , Diet stoute , maar jammerlijke wending, in de
routine verviel, welke voor 1848 gevolgd werd.

Heftig was de bestrijding. „ De tijd is gekomen ," zoo begon eene

philippiect van den beer van Darn van Isselt , „ om den heer Groen en zijne
medestanders te zeggen , dat velen zich daarover bedroeven , dat zij het goed
kunnen vinden onrust te brengen in Kerk en Staat . . . Of moet het geen
onrust verwekken , wanneer hij bij iedere gelegenheid en in geschriften en
in een dagblad door hem en zijne vrienden uitgegeven , aan zijne medeprotestanten verkondigt , dat zij op een onchristelijken weg zijn en God niet
dienen zoo als het behoort. En ware dit nog alleen in zijne geschriften en
in zijn dagblad het geval , ik zou daaromtrent het stilzwijgen bewaren mar
ik kan niet toelaten dat hij bier deze Vergadering tot eene Synode of tot
eene vergadering van het Odeon te Amsterdam 1 wil waken." — De beer
van Hoevell riep uit : „ Om n en mij nu te beschuldigen dat gij godsdienstlooze scholen , des ecoles athees , wilt omdat gij er het dogma uit verbant ,
om u en mij dus ingewikkeld te beschuldigen dat wij godsdienstlooze
atheisten zijn , ik rangschik dit onder de overdrijvingen van den spreker."
De Minister van Binnenlandsche Zaken zeide : „ Ik beloof niets. Ik beloof
niet , dat de wet op het onderwijs binnen korten tijd , zelfs niet dat zij in
den loop dezer zitting zal inkomen." Desniettemin geene particle voorziening , allerminst inbreuk op de gemengde school. Volgens hem , was
weerzin der lagere standen , zoo ze bestond , het gevolg ,, der bewerking
van sommige individuen dies classe door seete-geest." Secte-scholen worden
verlangd de voorsteller van het amendement „ stelt zich voor dat hij iii
het uitsluitend bezit is der godsdienstige waarheid en hecht aan godsdienst
de beteekenis van een bepaald dogma."

Ik zal geen enkel woord zeggen van hetgeen door den Minister
tegen mij persoonliik gerigt Averd. 1k heb er hoogen prijs op gesteld om , bij verschil in politieke beginsels, zijne welwillendheid
te behouden. Aan anderen zij overgelaten om te beslissen of ik
mij ooit aan personelen aanval tegen hem heb schuldig gemaakt,
en of ik niet menigwerf, en ook heden , aan onverdiende schimpschoten ten doel heb gestaan.
1k kotn tot de zaak. lletgeen de Minister omtrent Goes geis bewijs te meer dat onverwijlde voorziening vereischt
zegd heeft
wordt ; het groote bezwaar is , volgens hem, dat men eene gods(1;elislige school wil oprigten , en nu blijkt uit de stukken dat niets
gevraagd is dan hetgeen te 's Gravenhage en elders toegestaan werd.
n aarlijk, ook dit is regeringloosheid, wanneer hetgeen de ge,

1

Zinspeling op de vergadering te Amsterdam van 18 Aug. 1848.

2 ,, Zij die die bijzondere school wenschten , wilden eene godsdienstige
school oprigten , en Gedeputeerde Staten hebben gevraagd : kunnen wij daartoe autorisatie geven ? Dit is het punt waarop wij nu staan , en de zaak
is nog niet afgeloopen."
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wetensvrijheid betreft , naar goedvinden der locale besturen , geweigerd of vergund wordt , en wanneer zelfs de Minister zoo
weinig met hetgeen daaromtrent plaats heeft , bekend is. Vroeger
klaagde men over plaatselijke verscheidenheden in wetgeving en
belasting ; thans zal er voor het geweten een vrij en een onvrij
territoir zijn. Pit moet ophouden, op grond, niet later van art. 194
der gewijzigde Grondwet , maar nu reeds , van het besluit van.
1842 , van de Grondwet van 1815. De wensch naar partiele voorziening was , volgens den Minister , met een fibers omhangen ; te
meer omdat ik gezegd had te verlangen hetgeen de wet vergunt.
Ik heb bedoeld art. 23 van reglement A bij de wet van 1806:
„Het geven van het onderwijs in het leerstellige van het kerkgenootschap waartoe de kinderen behooren zal niet geschieden door
den schoolmeester." her is uitsluiting bedoeld van het onderwijs
in de godsdienstleer, het catechetisch onderwijs; geenszins het geven
van onderwijs en opvoeding in positief-christelijken zin en geest.
Omdat men, door de vereeniging der gezindheden in verlegenheid geraakt is , wordt het verbod allengskens uitgebreid tot al
wat de godsdienst betreft. Ik wil de uitlegging welke de wetgever
gewild heeft. Dan zou er op vele plaatsen aan het verlangen van
protestanten en roomsch-katholieken om de openbare school te
splitsen , kunnen worden voldaan , en zou men niet geleid worden,
bijv., tot den reeds eenmaal gedanen eisch dat de Bijbel, zelfs op
scholen waar enkel protestantsche kinderen zijn , worde geweerd.
Met den Minister ben ik het eens dat het wenschelijk is deze
zaak menigwerf hier te bespreken ; te meer omdat ook nu gebleken
is hoeveel verkeerde opvatting er omtrent onzen wensch nog bestaat ; en hoe menigeen als ongerijmdheden ontkent wat elders ,
onder alle deskundigen — ook onder hen die door deze Kamer als
deskundigen geeerbiedigd worden , uitgemaakt is.
Het amendement is in den geest van het Gouvernement en van
den Minister , daar ik , meer dan de paragraaph , ti .jd geef. Het
aandringen op meer wetten , nu wij reeds met wetten overladen
Overeenkomstig de Grouched,
zijn , reken ik minstens overtollig.
staat er ; zoo dit op den termijn van het vermaarde art. 5 ziet ,
we zijn onder dit Ministerie , ik wijt het aan geen Minister , zoo
ver gekomen dat men van dit artikel , grondslag der oppositie tegen het vorige bewind , niet kan spreken , zonder een glimlach te
wekken. Ook op de wet voor het onderwijs wil ik niet aandringen , hoewel ik niet verwacht had dat omtrent deze in October
1850 nog niet volkomen in gereedheid zijnde wet , thans door den
Minister nog niets , zelfs niet aangaande voorbereidende maatregelen , zou kunnen worden beloofd.
Het lid uit Almelo a heeft mij aangevallen omtrent le$ icoles
Nu mag ik ook van overdrijving spreken. Mij beschulWee&
digende van overdrijving , heeft hij de overdrijving zoo ver gedreven , van te beweren dat ik hem beschuldig godloochenaar te
a VAN HOKVELL.
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weet en kan nagaan. Wanneer twee of meer in geloof strijdige
gezindheden genoodzaakt zijn bij elkander te blijven , komen zij ,
door beurtelingsche uitdrijving van hetgeen mishaagt , eindelijk
zoover dat alles uitgedreven is.
Men heeft mij ten laste gelegd dat ik van het door mij beweerde niet-naleven der wetten geen bewijs gaf. Kortheidshalve
liet ik voorbeelden achter. Maar wilt gij een notabel voorbeeld ?
ik wijs op het besluit van Januarij 1842. Dit wordt in geenerlei
opzigt nageleefd. Niet op de openbare scholen : het heeft godsdienstlooze scholen ten doel , en welligt is er geene enkele school
waar dit doel bereikt is. Zoo ver heeft men het nog niet gebragt
en zal men het niet ligt brengen. En art. 6 , omtrent het bijzonder
onderwijs ? wat ons ten gunste bepaald was , werd onmiddellijk
tegen ons gekeerd. Het is genoeg bekend dat het Koning Willem II , bij zijne komst tot den troon , om tegemoetkoming aan
godsdienstbezwaren , door meer vrijheid tot oprigting van bij zondere scholen , te doen was. En naauwelijks was art. 6 daar, , of
men heeft , bepaaldelijk ook in 's Hage , een systeem geformuleerd ,
volgens hetwelk de bijzondere scholen , ook in hetgeen de godsdienst betreft , am de openbare zouden moeten gelijk zijn.
Over art. 194 der Grondwet zal nog menigwerf in deze Kamer
gesproken moeten worden. Het is , ja , transactie, gelijk meer bepalingen in de Grondwet , waarin men aller gevoelen te gelijk getracht heeft te vlechten , omdat men den strijd ontweek en wilde
uitstellen tot gelegener tijd. En nu zouden velen cerbiediging van
godsdienstige begrippen alleen in negativen en niet in positiven zin
willen verstaan en het openbaar onderwijs zoo inrigten , dat het
bijzonder onderwijs , in schijn vrijgelaten , bij de uitkomst schier
onmogelijk gemaakt wierd. Nog dit. Ik verlang te constateren
dat ik in deze Vergadering gebragt heb enkel hetgeen er in be-.
hoort , en dat ik gesproken heb — mijne medeleden zullen dit erkennen — zonder hartstogtelijkheid maar het onderwijs te behandelen , zonder van godsdienst te spreken , hiertoe zie ik geen kans.
Dit te willen , komt op eene petitio principii neer. Het heeft mij
wel eenigzins verwonderd dat niemand der leden welke ik straks
op het oog had 1 , zich over inijn amendement heeft uitgelaten intusschen zal het niemand hunner ontgaan zijn , dat de redeneringen van het lid uit Tiel a eu van he lid uit Almelo b en gedeeltelijk van den Minister , ons wijzen naar de soort van godsdienst , welke bij hen , wider den naam van algemeen christendom ,
weinig geliefd is. Ik constateer dit in het voorbijgaan zij zullen het begrepen hebbeii. Van den Minister zelven geldt wat
hij van mijn individuelen maatstaf in de godsdienst gezegd heeft.
Ik bevind mij op den bodem eener hier te lande erkende ge1

De Roomsch-Catholieke leden : zie p. 23.
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- ;30 zindheid , terwij1 zijn eigendunkelijk spreken over vromen en nietvromen 1 zou brengen op een terrein , hetgeen wij bovenal moeten ontwijken , het terrein der Caesaropapie , wanneer staatslieden
zich vermeten , wel verre van circa sacra te blijven , in sacra te
dringen. Meer dan eene uitdrukking van den Minister gaf tot
doze opmerking regt.
Het lid nit Tiel, die den aanval heeft geopend op zoo schitterende wijze, heeft (terwij1 ik met naauwgezetheid vermeden had
eenig bestanddeel , vreemd aan deze discussie , er in te mengen)
veel aangevoerd , dat niet te pas kwam. Bij voorbeeld wat hij gezegd heeft over de maatschappij Tot Nut van 't Algemeen en de
Groninger school, beide, in het verband mijner rede, eershalve genoemd ; over een merkwaardig geschrift van een mijner vrienden;
over het Odeon , enz. Dit alles , de spreker zal het bij bedaard
overleg erkennen , voegde hier niet. Ik wil , daar hij mij zoo welwillenden rand gaf, wederkeerig hem een paar opnierkingen onderwerpen. 1k ben overtuigd dat hij , even als de Minister , verdraagzaam wil zijn , maar tevens dat zij beiden , onder den invloed hunner
beginselen , tegen wil en dank , naar onverdraagzaamheid worden
geleid. Daarbij reken ik zijn systema, ten opzigte van eene iii
ons vaderland magtige gezindheid , meer geschikt dan dat mijner
vrienden om onrust te doen ontstaan.
Zonderling is het dat men zoo geergerd en verbaasd wordt bij
de .vermelding van het meest eenvoudige en noodzakelijke te gelijk.
Wat vragen wij P dat de ouders hunne kinderen mogen opvoeden
overeenkomstig het geloof hunner gezindheid. De Minister maakt
van ons vermeend bezit der waarheid gewag. Iedereen , die ter
goeder trouw tot eene gezindheid behoort , is om die reden aan
haar gehecht. Dit is geene aanmatiging of onverdraagzaamheid,
maar vastheid eener overtuiging , ten gevolge waarvan men ook
zijne kinderen langs den weg dien men als den alleen veiligen beschouwt , voor dit en voor het beter leven wenscht opgeleid te zien.
De Minister heeft mij vooral euvel geduid dat ik mijn gevoelen
omtrent het schoolwezen als het bij uitsluiting nationale beschreef.
Ik doe dit nog. Ik beweer dat de rigting welke aan de scholen
haar godsdienstig-zedelijk karakter ontneeint, anti nationaal is.
En nu , Mijne Heeren , indien het wezen moet : verwerpt wederom het amendement , verwerpt het met bijna algemeene stemmen.
Ik treur niet altijd over dergelijke teleurstelling , omdat, gelijk
de Minister aangeduid heeft , reeds het ter sprake brengen van
belangrijke quaestien , wier overweging ik oorbaar reken , daartegen
opweegt. Nu evenwel zou de teleurstelling smartelijk zijn , ook
voor duizenden mijner landgenooten , wanneer zij vernemen dat de
Kamer , na velerlei toezegging en langdurig uitstel, zelfs den wensch
-

1 „Wat beklagenswaardig is , dat zijn de kunstgrepen , die op onderscheidene plaatsen door hen worden gebruikt , die vroom heeten en in wier oogen
alle anderen het Diet zijn , om de kinderen naar hunne scholen te trekken."
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niet wil uitdrukken naar voorziening in den loop van deze zitting;
en zulks te meer , nadat de Minister verklaard heeft , zelfs omtrent
voorbereidende maatregelen, geenerlei belofte te kunnen doen. Geen
wonder , zoo menigeen bevestigd wordt in de meening dat met
vrlyzinnige beginselen men belovem maar niet geven kan ; en dat
men eindelijk , bij het niet nakomen zijner beloften , tot beloven
geen moed heeft. 1k sta in mijn Vaderland , sedert geruimen
tijd, en misschien n u vooral, aan menigvuldige verwitjten ten
doel; en gij waardeert genoeg de eerlijkheid mijner bedoelingen
en de opregtheid van mijn karakter, om overtuigd te zijn dat
ik inij dikwerf ernstig gevraagd heb : of er in die verwijten,
in die beschuldiging, yan onrust te stoke'', eenige grond li9.:t?
Tot dusver meen ik hct tegendeel te mogen vo-lhouden. -De
ervaring heeft mij geleerd dat, ten gevolge mijner ondergeschiktbeid, niet aan eigen begrippen , maar aan de beginselen die ik belijd , hetgeen wij , te midden van vele en hevige tegenspraak , beweercl hebben, bij de uitkomst gebleken is ►-aarheid te zijn. tk
beroep mij op twee voorbeelden.
01) de beslicieeit yaw 1825. 1k herinner mij zeer goed dat dit
beheerschen van het openbaar en bij zonder onderwijs niet alleen ,
maar van de vorming der roomsch-katholieke geestelijkheid, ook
toen het in mijne schatting een dwaasselijk aanranden van bet
regt der Kerk was, uitgebazuind werd als toppunt van vrijzinnige
wij sheid.
Op hetgeen met de algescheidenen heeft plaats gehad. Bij de
maatregelen tegen hen genomen , hebben weinigen afkeuring doen
hooren ; zeer velen hebben gejuicht. De Minister zal zich herinneren dat er op dit punt tusschen hem en mij tegenstrijdigheid
van gevoelen bestond.
Welligt dat mij , ook omtrent het onderwijs, eenmaal regt wedervaart. De tijd is nog niet gekomen. Een blijk er van heb
ik in de stemming van vele leden dezer Kamer; een ander in eene
dezer dagen gehouden vereeniging van honderd predikanten, meest
van de hervormde gezindheid 1 . Meesterlijk is door een hooggescbatten vriend gevoelen verdedigd. Naauwelijks een heeft
bet gedeeltelijk beaamd; alle overigen hebben gezwegen, toen door
sommigen beweerd werd dat de scholen niet zijn plaatsen van opvoeding , dat het gevaarlijk is dit te beweren, dat bijbellezing op
de scholen niet voegt, en wat dies meer zij.
Ell toch ben ik verzekerd dat zij , voor wie opvoeding en onderwijs , godsdienst en school , onafscheidelijk zijn , gelijk hebben ,
en dat de dag zal aanbreken waarop men zal erkennen dat wij
niet anders gedaan hebben dan , in zwakheid , de nation ale en

1 De Noord-Hollandsche predikanten-vereeniging te Amsterdam op 18 Mei
1851.
a BEETS (p. 18.)
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christelijke beginsels te belijden, zonder welke geen wezenlijk en
duurzaam heil voor Nederland kan worden bereikt.
De Minister zeide in eene korte dupliek o. a.: „Ik betreur dat de spreker
eene stof van zoo verschillende beschouwing op het terrein gebragt heeft met
de uitdrukking , bij hem gewoon , het rept der gezindheid. Hij heeft gewaagd van het regt van opvoeding der kinderen. Hier is geen sprake van
opvoeding , maar van onderwijs."
Het amendement werd verworpen met 46 tegen 6 a stemmen.
De houding der Roomsch-Catholieke leden droeg de goedkeuring der
Roomsch-Catholieke bladen. niet weg. In de Tijd las men : „ het heeft ons
zeer bevreemd dat niet een Katholijk het woord heeft opgenomen in deze
voor de Katholijken zoo gewigtige aangelegenheid. Hebben zij geoordeeld
dat het vruchteloos zoude zijn ?" De N. Brabander, den staat van het onderwijs nagaande , vond het onbegrijpelijk hoe of zulke groote meerderheid
het amendement had verworpen.

24 October 1851.
In het vorige jaar waren , bij het Rapport aan de Tweede Kamer,
over het Verslag van den staat der Hooge , Middelbare en Lagere scholen
van 1848-1849 drie hoofdbedenkingen gemaakt, ten bewijze dat bet niet
aan den eisch der Grondwet voldeed 1 .
In het Rapport over het Verslag van 1849-1850 werd gezegd : „ Uwe
Commissie heeft met leedwezen bespeurd , dat de drie hoofdbedenkingen ,
door de laatste Commissie gemaakt, niet zijn beaamd." Dit Rapport was
den 7. Oct. verzonden aan den Minister van Binnenlandsche zaken.
Door dezen werd nu, ter voldoening aan dit renvooi, tegen de bij herhaling ingebragte bezwaren eene uitvoerige rede gerigt.

1k zie niet ons geacht medelid b , die onlangs het belangrijk
rapport van de Commissie omtrent den toestand der scholen heeft
medegedeeld, en daar ik ten vorigen jare het woord heb gevoerd
in naam van de toen benoemde Commissie , ben ik , schoon met
weerzin , verpligt niet geheel het stilzwijgen te bewaren.
1k heb met groote belangstelling de rede van den Minister gehoord; uitgewerkte wederlegging van het verslag der Commissie ,
ook in verband met de rapporten in vorige jaren aan de Kamer
gedaan.
De Minister zelf zal toegeven dat er op zijne voordragt nog
wel het een en ander zou kunnen worden in het midden gebragt.
Ook voor de waardigheid der Kamer is het van belang dat niet
al de argumenten der onderscheidene Commissien , en bepaaldelijk
der twee laatste , gerekend worden te zijn van zoo nietsbeteekenende gehalte, als men uit de rede van den Minister opmaken zou.
1k beschouw die rede als pleit-memorie als repliek , waarop ook
dupliek zou kunnen volgen.
1

Zie p. 13.
a
b
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Ik zal evenwel dien termijn niet pleiten; ik heb vooral het
woord gevraagd om te constateren dat hier niet toepasselijk is de
spreuk : qui facet consentire videtur. De Minister heeft gesproken
van den toon , waarop het laatste rapport gesteld is , van het niet
wenschelijke dat er in de wisseling van stukken tusschen de Kamer
en het Ministerie dergelijken toon gebruikt wierd. De aanmerking
is juist ; maar het is de vraag wie het eerst dergelijken toon aangeslagen heeft. Ik zou bijkans de gissing wages dat het der
Commissie voorgekomen is , als of het Gouvernement de aanmerkingen beantwoord had op al te luchtigen toon.
Ik veroorloof mij eene bedenking aan het Ministerie en aan de
Kamer. Is het goed zoo belangrijke mededeeling te doen , zonder
voorafgaande kennisgeving ? kan er dan gezegd worden dat wij
met gelijke wapenen strijden? komt dit overeen met den geest
van het Reglement van Orde , wanneer men ex analogia redeneert
en nagaat hoe dit reglem.ent op de ineest kiesche en ornzigtige
wijze bepaalt dat, wanneer bijv. interpellatien tegen een Minister
gerigt worden, hij niet gehouden is onmiddellijk te antwoorden;
dat er een latere dag wordt vastgesteld , ten einde hem tijd tot
overleg te geven. Indien men over dergelijke gewigtige punten —
en dit is een gewigtig punt, de wijze waarop naar de Grondwet
de verslagen over het onderwijs moeten ingerigt zijn eene doeltreffende beraadslaging wil provoceren , is het dan niet wenschelijk
dat de Kamer eenigen tijd te voren daarop voorbereid zij ?

De Minister beweerde dat ten onregte over luelttigen toon der Regering geklaagd en strenge toon tegen haar gebruikt werd.

Het antwoord van den Minister noodzaakt mij nog een paar
uitdrukkingen op te nemen.
Vermits hij meer regtstreeks het rapport des vorigen jaars vermeld heeft, moet ik, uit naam ook dergenen die met mij in de
Commissie geweest zijn , betuigen dat wij voorzeker geese scherpheid van toon bedoeld hebben. Zoo omtrent het antwoord van
het Gouvernement de uitdrukking luchtig min juist geweest is,
wil ik ronduit verkiaren dat ik in de wijs der beantwoording,
eene soort , ik moet het woord gebruiken , van persiflage gezien
heb , en die toon is bij uitnemendheid scherp. Duch ik laat wile
beschouwingen omtrent scherpen of luchtigen toon ter zijde, otndat
hierin veel van individueel gevoel afhangt. Dit slechts herhaal
ik , dat het plotseling te berde brengen van zoo gewigtige onderwerpen nadeelig is voor doeltreffende discussie. 1k keur het of bij
de Ministers in het algemeen, en zeer bepaaldelijk bij dezen Minister , dewijl mij althans niemaud bekend is , om wien te beaiitwoorden meer tijd vereischt wordt.
De repliek van den Minister was een woord van verzoening: o. a. „ Het

II.
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verslag kan onheusch zijn , sehoon niemand het wil wezen. Ik heb daarbij
gevoegd , dat men alleen op de zaak moest letten en dat elke nuttige mededeeling met erkentelijkheid door de Regering moet worden ontvangen."

27 November 1851.
*** Bij bet departement van Binnenlandsche zaken kwam de beer van
Dam van Isselt terug op hetgeen den 19 Nov. (le Deel p. 140 vg.) bij de
algemeene beschouwingen over de begrooting door mij gezegd was.

Twee leden — de geachte spreker uit de hoofdstad a en de geachte spreker uit Tiel " noodzaken mij iets op te nemen van
hetgeen door hen in het midden gebragt is. Ik zal mij evenwel
door het geachte lid uit Tiel niet laten afbrengen van mijn voornemen om de vraag waarom de we op het onderwlis niet ingediend
words ? te behandelen
overeenkomstig den wensch van den gebij de afdeeling Onderwitis.
achten Voorzitter en van de Kamer ,
Ik verheug me dat hij eenigzins een voorstander schijnt te zijn
of te willen worden van bijzondere scholen der eerste klasse. Evenwel , zoo dit enkel ziet op de nieuwe wet , ten gevolge waarvan
aan dergelijke scholen meer vrijheid zal gegeven worden , betuig
ik aan de concessie niet veel te hebben. Zij beteekent veel , indien hij met ons waarborgen verlangt tegen de vexatoire toepassing
van de bestaande, niet van de aanstaande verordeningen. Ik erken
omtrent zijne meening nog eenigzins onzeker te zijn. Ik zal kort
wezen , vooral ook omdat hetgeen hij gezegd heeft, zoo menigwed, zoo duizendwerf gezegd , zoo menigwerf, zoo duizendwerf is
beantwoord , dat ik het groote nut van uitvoerigheid niet inzie ,
minder , omdat veel dat aan menigeen duister blijft , voor zeer
velen tot klaarheid gebragt is. Door ongodsdienstigheid op de openbare scholen (de geachte spreker weet het , immers hij kan het
sedert lang weten) , verstaan wij dat bij de vereeniging der gezindheden niet kan voorzien worden in de behoefte dergenen door wie ,
in elke gezindheid , aan het geloof dat hij als onmisbaar beschouwt,
waarde gehecht wordt. De geachte spreker verkondigt dat het stelsel der gemengde school heerliike vrnehten gedragen heeft. Dit is
juist hetgeen betwist wordt. Hij verdenkt mij en mijne bijzondere vrienden niet van huichelarij , maar volhardt in zijn alternatief; zoodat ons noodwendig dweeperii (onlangs las ik ergens
monomanie) ten deel valt. Er zijn dweepers van velerlei soort
omdat iedereen voor dweeper houdt dengene die de definitie van
het onmisbare dogma minder ruim neemt dan hij zelf.
De spreker is heftig uitgevaren tegen de bijzondere scholen van
de eerste klasse , althans de meeste , en heeft vreesselijke tafereelen
daarvan opgehangen. De vraag is niet , of alle bijzondere scholen
van de eerste klasse goed zijn , maar of de openbare scholen in een
,

a VAN HALL.

b

VAN

DAM.

— 35 —
toestand zijn en dagelijks 'neer,, uit den aard der zaak , geraken ,
waardoor bijzondere scholen der eerste klasse onmisbaar zijn voor
een groot deel der bevolking P Wanneer hij de scholen , waarvan
aan mijne vrienden het toezigt is opgedragen , mogt wllleli bezoeken , zou misschien eenigzins zachter oordeel door hem worden geveld. Hij houdt ons , bij tegenstelling , een heerlijk woord , het woord
liefde , Christeliike liefde voor ; dit doet thans iedereen. Eenige jam'
geleden, ua al hetgeen tot het Christendom betrekking heeft te hebben
ondermijud, beklaagde zich iemand", in naam der Christeliikelie ,
dat hem de naam van artrislen niet toegekend werd. Een ander hoogleeraar betoogde onlangs , dat de godsdienst voor ieder mensch door
zijne physiologische subjectiviteit gevormd wordt, en hij beweerde dat
men hem althans niet zou verdenken van gebrek aan ChrWelifice liefWe;
vermits, naar den aard zijner beschouwing, onverdraagzaarnheid ongerijmd wordt I. Eindelijk heeft de geachte spreker rnij ten kwade
geduid , wat ik omtrent Victor Cousin gezegd heb. Cousin had
zich met een voor iedereen onergerlijk Christendom niet vrolijk
..emaakt. En wat beteekent nu de zinsnede die ons medelid aanhaalt ? Niet eens, maar telkens heeft Cousin zich ongunstig over
die soort van school-godsdienst uitgelaten ; maar toen de schoolopzieners hem telkens hadden verzekerd dat de boom heerlijke
vruchten had gedragen, heeft hij geantwoord, nu clan moet ik erkennen dat , hoe ongelootlijk het mij voorkome, de boom goed is.
hi al de punten die tegenwoordig aan de orde van den dag zijn,
is Cousin op onze hand. Dit blijkt en uit hetgeen hij over Holland schreef, en uit hetgeen hij , ter voorbereiding van de wet over
het lager onderwijs van 1833, in het Licht gaf. Heeft de beer van
Dam van Isselt den Minister verzocht bij de aanstaande wet vooral
op bet gevoelen van Victor Cousin te willen letten , ik vereenig
mij ten voile met dien wensch 2
."

29 November 1851.
*** Bij de afdeeling onderwijs was, naar mij voorkwam , het oogenblik
daar om de wenschelijkheid en de mogelijkheid te doen uitkomen eerier wettelijke voorziening op het lager onderwijs.
1 De hoogleeraar Schneevoogt in zijne inwijdingsrede op 16 Julij te Amsterdam ; waarin o. a. dit voorkomt „De psychologie overtuigt er ons van ,
dat niet een ontwikkelingsvorm van de Godsdienst absoluut boven den ander
verkieslijk , en , die vorm voor den mensch de beste is , die hem door zijnen
aanleg , door zijne natuur aangewezen wordt, die hem de meeste rust met
zichzelven , met den God in hem, en den meesten vrede met de menschen
verzekeren kan. Moge dus ooze psychologie tot geen blinden ijver aanzetten ; zij verbiedt ons het aanmatigend oordeelen , zij bewaart ons voor het
liefdeloos veroordeelen van onzen naaste. En nu vraag ik 't u, Mijne Hoorders ! ondermijnt zij de Christelijke godsdienst, vier geheel wezen liefde is?"
2 Zie het slot der rede in het le heel, p. 146.
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Ditmaal zwijg ik van den onmisbaar geworden waarborg tegen
de vexatoire toepassing van de bestaande verordeningen op het lager onderwijs. Ik twijfel niet of, bij de eerste aanleiding , en ze
kan niet achterblijven , zal de Minister zich genegen betoonen om
aan de magteloos gebleken circulaire van 2 December 1849, door
een thans algemeen begeerden overgangs-maatregel, nog binnen dit
jaar 1851 , eene wettige sanctie te geven. Ik spreek nu over de
wet gevorderd in het vijfde additionnele artikel.
Wat kan de reden zijn dat er op de indiening van de we op
he lager onderwijs nog geenerlei vooruitzigt bestaat ?
In 1850 zeide de Minister : de wet is nog niet in volkomen
gereedheid gebragt. In 1851 : ik beloof niets. De Commissie van
Rapporteurs drong op indiening aan. De Minister antwoordt : het
Gouvernement wenscht, niet minder dan de meerderheid der Commissie, dat de wettelijke regeling van het onderwijs spoedig plaats
kunne hebben ; de meerderheid der Commissie bepaalt zich tot de
betuiging van haar leedwezen dat de Minister niet goed heeft gevonden zijne zienswijze op dit punt duidelijk uit te drukken.
Er is dus onduiclelijkheid; ik wil ze, zooveel mogelijk ; uit den
weg ruimen. Er bestaat , ik zeg niet waarschijnlijkheid, dit zeg
ik nog niet, er bestaat een schin als of bij den Minister aan
de indiening niet ernstig gedacht wierd, en nu wilde ik — mij
voorbehoudende een later oordeel — den Minister in de gelegenheid stellen zich tegen dien schijn te verdedigen , door verduidelijking van hetgeen hij bedoelt. Hij wees meermalen op het bezwaarlijke van de wet en het gebrek aan tiid. Het bezwaarliike?
Het is bijna ongerijmd ligt te vinden wat de Minister zwaar
vindt. Maar er kunnen omstandigheden zijn (en ik geloof dat ze
in case bestaan) waardoor , om het standpunt waarop iemand zich
bevindt, de moeijelijkheid in schijn verdubbelt. Laat ons zien.
We kunnen , naar mij voorkomt , de wet wel stante pede redigeren , niet in de artikelen , maar in de hoofdtrekken.
Eene wet ter uitvoering van art. 194 der Grondwet.
Voldoend
lager onderwijs van overheidswege dus? Wel, dit is er; over godsdienst-bezwaren klaagt men ; doch de scholen op zich zelve zijn,
wat het overige betreft , in voldoenden staat ; dit kan althans de
tegenpartij niet betwisten , die ons met dagelijksche lofredenen
kwelt. Het openbaar onderwijs moet ingerigt zijn met eerbiediging
van de godsdienstige begrippen. Partij beweert dat hieromtrent
thans geenerlei reden van beklag is. Maar er bestaat bij ons
omtrent de wezenlijkheid dezer eerbiediging bezwaar. Hoe kan
dit wegvallen P Zie hier (ik herhaal wat ik op 24 September
gezegd heb) mijne hoofdgedachte: het eene gedeelte der Natie moet
met order den gewetensdwang van het ander gedeelte staan; aan
de eigen ontwikkeling der Natie moet tegemoetkoming worden
verleend.
Noch het een , noch het andere systeem moet bij dwang worden
opgelegd ; de gemengde school zij facultatief Dit is wat in een
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tijdperk van verscheidenheid der beschouwing en van overgang vereischt wordt. De gemengde school facultatief, en vrijhcid van biejzonder onderwiis, gelijk de Grondwet ze belooft : ziedaar de
grondtrekken van °um parade wet, overeenkomstig met hetgeen in
andere landen, bijv. in Frankrijk, bij het redigeren van de wet van
1833, telkens op den voorgrond is gesteld. Maar, zegt men, art.
194 van de Grondwet is eene transactie van geheel andere strekking. Eerie transactie, ja; namelijk omdat de onderscheidene systemata ongeprejudicieerd bleven en de wetgever door den grondwetgever vrijgelaten werd. Of wil men meer ? is bij die transactie
bepaald het onmogelijke to verlangen om het mogelijke to beletten ;
een openbaar onderwijs zoo volkomen dat het nooit worde gerealiseerd , of dat er althans aan concurrentie van bijzondere scliolen niet
worde gedacht ? een volharden, met schoonschijnende beloften , in
een nimmer veranderbaar state quo? Is dit de geest der transactie
ci
cr
geweest
? is er ten nadeele van de Nederlandsche Natie etransin
geerd ? 0 ! clan is het antwoord eenvoudig : gelukkig dat er in
de Grondwet een artikel 196 bestaat ; deze zaak althans is van
genoegzaam belang om van dit artikel gebruik te rnaken.
Maar de scheiding van Kerk en Staat ! Ik antwoord : de scheiding van Kerk en Staat kan nooit beteekenen dat in de openbare
instellingen van eene godvruchtige en Christelijke natie, Evangelic
en Godsdienst worde ter zijde gesteld.
Maar eene parade wet is niet geoorloofd , niet grondwettig ,
zegt de meerderheid der Commissie van Rapporteurs. Zij zelve
evenwel heeft eene _parade wet op de rationale militie gevraagd.
Doch haar bezwaar geldt alleen (waarorn alleen ?) de bij het vijfde
additionnele artikel opgenoemde wetten. Welnu ! de wet op de
regterlijke organisatie is immers ook in het vijfde artikel genoemd,
en was de wet van Mei 1849 niet partieel? Althans de Minister
zal dit argument niet gebruiken ; hij die op de regeling van het
openbaar onderwijs is vooruitgeloopen , door een partied besluit,
omtrent het staats-examen. Dagelijks meer erkent men het nut
van particle wetten; ieder verlangt , wanneer het zijn belang geldt,
eene particle wet , en bovendien , wat beteekent , in hetgeen ik nu
voorstel , dit woord ? Is het te doen om een uit het zamenstel der
algemeene wet voorbarig losgerukt fragment ? Neen , partieel is
hier aan de door den Minister bedoelde algemeene codificatie tegenovergesteld. De wet, gelijk ik ze in de hoofdtrekken opgaf, zou
de geheele wet zijn, die thans (in afwachting der realisatie van
glansrijker ontwerpen) van u verlangd wordt ; althans indien het
de roeping is van den wetgever op de behoeften en wenschen eener
Natie en op voortgaande ontwikkeling te letters ; gelijk de geneesheer,, die op het volgen, niet op het dwingen van de natuur
bedacht is. Er is behoefte aan une loi eminemment pratique; er
wordt niets anders vereischt dan, gelijk Cousin het uitdrukt, Bonner
une sanction legislative a quelques points incontestables. Ziedaar
onze wet. Vindt de Minister ze bruikbaar , ik wil gaarne den
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eigendom afstaan. Maar de Minister zegt welligt : „zij strijdt tegen
mijne denkwijze." Tk repliccer; geef ons dan de wet naar uw
beginsel. De redactie zelve is zoo moeijelijk niet, of waar ligt
het aan ? is het dat gij omtrent het beginsel nog twijfelt , of ligt
in het formuleren van artikelen het bezwaar ? Wanneer ik mij herinner wat de Minister den 24" September gezegd heeft omtrent
seete scholen, verderfelijke rigting van onze scholen, godsdienst zonder dogma, onderwijs waarbij geen opvoeding te pas komt , dan vind
ik het sptema, behoudens vrijheid van bijzonder onderwijs, die
ook hij verlangt, in de stelling, dat de Staat, afgeseheiden van
-

de Kerk , het regt en den pligt heeft om, naar eigen goedvinden en
inzigt, (le volksopvoecling te bestieren ; dat er , in het belang der
eenheid van den Staat, eenheid ook van nationaal onderwijs behoort

te zijn , en dat deze eenheid niet mogelijk is , zoo men met, zonder
op de regten en gewetensbezwaren van de kerk of van de ouders
te letten, voor het vereenigd zijn der kinderen van alle kerkgenootschappen op dezelfde volkssc/toleu zorg draagt.
Zou nu, volgens dit beginsel, de redactie zwaar vallen aan
hem , wiens uitnemende begaafdheid in het redigeren van wetten (wij zijn nog gedachtig aan het stelselmatig geheel der kiesen provincials wetten) iedereen erkent ? „Maar," zegt de Minister,
„ik heb geen tijd; de tijd is meester van den Minister en van de
Staten-Generaal." In het voorbijgaan bemerk ik dat men , bij de
redactie van het vijfde additionnele artikel, van het denkbeeld uitging, dat althans de grondwetgever meester van den tijd is. Maar
niemand is meer genegen die reden te laten gelden dan ik ; niemand verwondert , ergert zich meer dan ik over den gedurigen
aandrang , niet enkel bij dit Ministerie , tot het leveren van wetten.
Er wordt , bij de tegenwoordige inrigting van het staatsbestuur,
te veel van de Ministers gevergd. De Minister zeide gisteren nog
te regt (wat trouwens vrij algemeen bekend is) : „Men kan niet
alles te gelijk doers." Daarom juist werd het vijfde additionnele
artikel noodig gekeurd ; juist daarom werd in de Grondwet zelve
op enkele hoogst belangrijke onderwerpen de stempel van urgentie
gedrukt. De rivieren zijn aan bet wassen, het water heeft bijna
de kruin der dijken bereikt. zal nu in de menigvuldigheid
uwer bezigheden , voor het niet snellen naar de bedreigde punten,
verontschuldiging zijn ? Breng het over op de ontwerpen in het
vijfde additionnele artikel genoemd. In 1848 heeft men, in deze
teedere , gewigtige zaak , om de menigvuldige bezwaren , die ter
zake van onverclraagzaamheid om der godsdienst wille in het midden
waren gebragt , bij de Grondwet bepaald dat een ernstig onderzoek
in elk geral in de tweede zitting na de grondwetherziening , plaats
hebben zou. Wij zijn nu aan het begin van de vierde zitting, en
hoe 'anger hoe meer wijkt het ontwerp van wet in het verschiet.
Van waar dit hinderlijke uitstel ? Misschien omdat, op het
standpunt van den Minister, uitstel niet maar wenseheliik is. Vooreerst , omdat de Minister inziet dat de indiening

--- J9 -eener voordragt , door verlevendiging der discussie , hetgeen hij
een sectenwederstand noemt , zou versterken. Ten andere , omdat
hij de onmogelijkheid gevoelt , voor alsnog , eener en naar zijn
systema geredigeerde en voor de Staten-Generaal aannemelijke wet.
Eindelijk , omdat hij , door niets te doen , door de zaak te laten
zoo als zij is, hetzelfde doel bereikt , als of eene wet naar zijn
systema gemaakt was. Immers voortduring der gedwongen vereeniging van de gezindheden leidt van zelf naar de godsdienselooze
sekolen, waar van geen o_pvoediwg sprake mag zijn.
En nu wijs ik op het beeld, waarvan de Minister zich bediend
heeft. „Wanneer een voerman belooft u binnen een bepaalden tijd
eene bepaalde plaats te zullen doen bereiken , wanneer gij ziet
dat hij doet wat hij kan wat zult gij zeggen , zoo gij welligt
eerst na dat tijdstip aankomt?" Toen ik dit het eerst hoorde, heb
ik voor den Minister — en het was de eerste maal , dat dit ten
zijnen opzigte te pas kwam — medelijden gehad. Vallen wij ,
dacht ik , den voerman misschien te lastig? Later evenwel onderzocht ik : welk een voerman is het en in welke positie verkeert
hij ? De termijn is voorbiej; en de voerman, zoo ik mij wel herinner,
meent nu in volkomen vrijheid te zijn. Althans , in stede van
een bepaalden termijn, geeft hij ons nu in het zoo spoedig mogelilk
eene uitdrukking waarvan de rekbaarheid hem niet onbekend is.
„Kom ik er heden niet, dan kom ik er morgen." Indien er juistheid is in hetgeen ik heb uiteengezet , dan weet de voerman dat
hij , door de plaats te bereiken , in ongelegenheid raakt. Zoo is
het verklaarbaar dat hij nu en dan, dat hij onophoudelijk, omwegen maakt. Gisteren was het : wij zijn nagenoeg bij de stad
heden , nadat wij den ganschen dag en nacht hebben doorgereisd ,
is het : ik zie de stad niet , ik kan u volstrekt niets beloven omtrent den tijd waarop zij in het gezigt raakt. Zou het dan niet
mogelijk zijn dat er verdenking rees , vooral , wanneer wij groot
belang hadden om in de stad te komen? En wanneer de voerman
ons zeide : ziet gij niet dat ik doe wat ik kan? zouden wij niet
antwoorden, neen , dit juist zien we niet wij meenen te zien dat gij
de stad voorbedachtelijk outwijkt. Gesteld dat wij onder de magt
van den voerman geraakt waren, zoodat wij hem niet konden dwingen koers naar de stad te houden, en hij ons, bij het lijdelijk
afwachten zijner daden , wederom en met een glimlach toeriep :
ziet gij niet dat ik al het mogelijke doe ? zou er niet meer zelfs
dan Hollandsche bedaardheid vereischt worden om , onder zoodanig
eene kalme voortvarendkeid van den Minister-voerman , kalm te
kunnen blijven ?
De Minister zegt , het Ministerie levert zoovele wet ten ! Hier
heb ik een argument dat, in 1849 tegen een ander Ministerie door
mij gebruikt, toen, zoo ik acht, aan dezen Minister vrij wel beviel.
1k gaf in bedenking of niet sommige wetten afleiding waren , om

de wetten niet te geven door de Grondwet verlangd. 1k wil nu ook
eene vergelijking maken , waarbij ik niet zoo laag zal afdalen als
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compara1iolis in het oog) op eene Vorstin, eene Prinses, een beeld
uit het fabelachtig Oosten , aan welks liefelijke lichtstralen onze
prozalsche westersche wereld zoo dikwerf verlevendiging .en luister
te danken gehad heeft. G-ij herinnert u alien de Vorstin die ter
dood veroordeeld werd gelief nu vooral op het derde van vergelijking te letten want ik heb volstrekt geen oogmerk aan het
beginsel der ministeriele verantwoordelijkheid voor iemand der Ministers zoodanige extensie te hechten maar de Prinses -was ter
dood veroordeeld, en, om zich aan het vonnis te onttrekken, wist
ze , met vindingrijk vernuft, elken avond een belangrijk vertelsel op te sporen, waardoor de straf telkens uitgesteld werd. Wij
weten welk belangrijk en onderhoudend werk men aldus in de
duizend en &.<11 nachten verkreeg. 1k wanhoop niet, bij de berinnering dat wij reeds ten vorigen jare het (zoo de naturalisatiewetten er niet (meter begrepen waren) schier fabuleuse cijfer van
127 wetten hadden bereikt , of de Nederlandsche wetgeving zal ,
om de wet op het onderwijs te ontwijken , met een bundelke van
1001 wetten worden verrijkt.
De Minister jaagt het onbereikbare na , om het bereikbare niet
te bereiken. Vooral heeft men eenig regt dit to vermoeden , als
men let op zijne verklaring in 1850 omtrent vereeniging van de
drie wetten op bet hover, middelbaar en lager onderwijs zoodat ,
bij de menigvuldige moeijelijkheden van het lager schoolwezen, als
of het niet genoeg ware, de moeijelijkheden aan het verder onderwijs verbonden , zouden gevoegd worden 1

*** Er ontstond, op dezen en op den volgenden dag, een felle strijd.
De heeren van Zuylen van Nyevelt en van Dam van Isselt werden beantwoord door de heeren van Lynden en Mackay. De heer van Zuylen van
Nyevelt zeide : „ lk zal mij bliiven verzetten met al de kracht die in mij
is , tegen datgene wat zou moeten strekken om een overwegenden invloed
te verzekeren aan eene partij wier zegepraal ik gelijkstel met den ondergang
van den Staat." De beer van Lynden : „Er is eene magtige partij in ons
Land, die unguibus et rostro het bestaande vasthoudt, die zich alleen daarom
tegen elke partiele voorziening verzet, omdat zij aan art. 194 der Grondwet
eene uitvoering wil geven , waardoor de vrijheid van bijzonder onderwijs een
bloote klank wordt." De beer Mackay : „Tegen de dwaalbegrippen dezer
eeuw is geene vrijzinnig georganiseerde, maar eene Christelijk gevormde natie
bestand. Is de godsdienst, is het Christelijk geloof de steun niet van den
Staat , wat zal men vermogen ? Aan het Christendom hebben de Staten van
Europa bun bloei en opkomst te danken. Werpen zij dat over boord , zij
zullen als wrakken vergaan. De Staten mogen het Christendom weren, zij
kunnen de vrucht des Christendoms niet ontberen. Als huis en school en
kerk niet uit het kind den Christen, uit den Christen den burger vormen,
het gezag is zonder steun, het regt zonder grond."

Eergisteren avond , toen het gesprek over deze afdeeling is ge1

Zie het slot der rede in bet le Deel, pag. 147.
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opend , zijn twee vragen op den voorgrond gesteld. De eerste
is niet onverwijlde waarborg tegen de vexatoire toepassing der
bestaande wetter onmisbaar ? De tweede : moet nu , met het oog
op de Grondwet , op het regt der Gezindheden , op de behoefte der
Natie , de hoofdgedachte der aanstaande wet niet weten : de gemengde school zij facultatief?
Zoo even heb ik hierover eerie teregtwijzing van den spreker
uit Gelderland a gehad. 1k dank hem voor zijne krachtige taal
over de Grondwet ; ik dank ook andere leden, ook mijne Roomsche
medeleden ", die thans zonder uitnoodiging het woord hebben gevoerd. Maar , ik ben, in het opperen van die quaestien, te ver
eaan • ik had moeten wachten tot de wet zelve daar was. Want,0-cr
neer ? dit heeft de spreker niet gezegd.
De spreker uit Zutphen C heeft ons naar een geheel ander terrein
overgebragt. Hij heeft van het onderzoek eene partii quaestie gemaakt, een geheel nieuw incident in de beraadslaging gebragt.
Zijne rede was meesterlijk en meesterachtig te gelijk. Tk ben
daarbij telkens , regtstreeks of zijdelings, aangevallen als hoofd van
eene partij , wier triumf, zegt hij de ondergang van het Vaderland
zijn zou. 1k zal kort kunnen zijn , na hetgeen mijn vriend uit
Arnhem d heeft in het midden gebragt.
Tk ben het hoofd van de partij ? ik wist het niet. Wij hebben,
onder ons , de lens , vrijlieid , geligheid en broederschap. Verdedigers der legitimiteit, levee wij zelf in eene republiek van den
meest radicalen vorm. In de ure evenwel van gevaar , van sniadelijke bejegening , weiger ik niet aan den last , welken de opgedrongen titel oplegt, te voldoen.
Veel is er in de rede van ons medelid waarvan ik de beantwoording noodeloos houd omdat het wederzijds reeds zoo dikwerf
is voorgedragen en wederlegd. Er zijn evenwel enkele punten ,
die ik niet voorbij mag gaan. Wanneer bijv. de geachte spreker
bepaaldelijk mid verwijt , dat ik in 1848 heb zamengespannen —
en is dit de bedoeling niet dan beteekent het verwijt niets —
met het revolutionnair beginsel , tot bereiking van sommige oogmerken wanneer hij , het woord voerende over mijn geschrift :
Grondwetherziening en _Eensgezindheid, er bijkans in eenen adem
bijvoegt : dat ik een Koning wit tegenover de Natie en een vij and
van constitutionnele instellingen ben , mag ik dergelijke beschuldigingen niet onbeantwoord laten. Zal ik nu de Kamer met tegenbewijzen en citaten lastig gaan vallen ? neen ! men heeft hier
meermalen gesproken — en welligt niet zonder opzet — van een
dagblad 1 , waarmee ik in betrekking sta. 1k zal mijne verdediging
op die punten daarin laten plaatsen e
De spreker" zegt, met zinspeling op dit blad , te weten waaraan
-
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hij zich blootstelt. Sedert bijkans anderhalf jaar heeft het onder
mijne leiding gestaan. Zelf heb ik er geen regel in geschreven ,
waaronder ik schroomen zou mijn naam te zetten. Voor zoover mijn
invloed gereikt heeft , is het steeds mijn ijverig pogen geweest ,
bij kracht , bij scherpheid welligt , al wat in slechten zin personaliteit is , ter zij de te stellen , en de vormen in het oog te houden ,
welke niet enkel wellevendheid voorschrijft , maar het eerlijke hart
aan de hand geeft. En ik acht de poging niet zoo ten eenen male
mislukt om den spreker het regt te geven , op het voetspoor van
een Groninger hoogleeraar a te verklaren ; het is mijner onwaardig
mij in te laten met dergelijk blad. Waarom heb ik dan nu het woord
gevraagd ! eigenlijk om te verklaren wat, naar mijn inzien , de reden
is van dergelijken uitval. Dezelfde die in 1850 ons soortgelijke
bestrijding heeft berokkend : verlegenheid. In 1850 waren de spreker
en zijne vrienden in verlegenheid ; zij waren zich bewust dat zij ,
naar het oordeel van velen , door het aannemen der begrooting eene
inconsequentie zouden begaan. En hoe werd, om de inconsequentie
te bedekken , eene behendige diversie gemaakt gij herinnert u de
felle beoordeeling der anti-re -volutionuaire partij 1 . Hetzelfde heeft nu
plaats ; de verlegenheid is grooter en daarom de felheid verdubbeld.
Verlegenheid , met het oog op het vijfde additionnele artikel. De
spreker heeft mij verweten dat alles , zoolang ik de wet op het
onderwijs niet verkrijg, door mij niets geacht wordt. Veeleer is
het de spreker die , omdat de politische organisatie van het yolk ,
naar zijne begrippen , tot stand kwam, eene houding aanneemt , als
of, met dit eerie, nu schier alles ware verrigt. Hoe is het met de ministeriele verantwoordelijkheid , met de regterlijke inrigting , met
vereeniging en vergadering , met het armbestuur Welken graad van
waarschijnlijke tot-stand-koming hebben de voordragten bereikt
Ik wil hier met geen bitschheid klagen, maar de fiere toon van
den spreker is niet van overdrevenheid vrij. Verlegenheid , vooral
om de niet-indiening der wet op het onderwijs , verlegenheid om
den indruk der voordragt op het armbestuur in het gansche Land.
Verlegenheid , omdat de glans uwer beginselen merkbaar verflaauwd
is. Verlegenheid , en daarom afleiding , uitval. Zonder mij schuldig te maken aan de jagt naar profecy , waarvan de spreker gewaagd heeft , durf ik hem voorspellen dat zijne rede een gedenkteeken zal zijn der onbillijkheid waarmee hij land- en ambtgenooten miskent.
Gij zijt eene yevaarliike partij , zegt hij , en uw triumf zou de
ondergang van het Vaderland zijn. Waarom Ik heb mij verwonderd en geergerd dat herhaaldelijk 1618 en 1619 , met smadelijke vermelding , genoemd werd. Sommige leden , leden ook der
Hervormde Gezindheid , maken eerst van de leer hunner eigen Kerk
eene caricatuur, waarvan daarna de bespottelijkheid en verderfelijk,

1
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heid door hen in het licht gesteld wordt. Wij zijn voor ri, ja dit
is zoo , voor de politieke geloofsverwanten van den geachten spreker ,
eene gevaarlijke partij ; de spreker nit Utrecht a heeft de redeu ontwikkeld. Er is veerkracht bij eene partij , die vastheid van godsdienstige overtuiging bezit ; een overtuiging, welke , gelijk hij zeide,
met alleen door velen beaamd wordt, rnaar in sommige streken de
overhand heeft. Voorts zijn wij eene politieke partij , die de algemeene waarheden verdedigt , waarop , onder verscheidenheid der staatsvormen , de vrede en het heil der Staten berust ; eene partij , die
in alle Gezindheden en landen talrijke aanhangers telt ; die alleen
waarborg geeft tegen het staals alvermogen, waarin bet grootste
gevaar ligt van onzen tijd ; eene partij , die deze algemeene en
onmisbare waarheden met de eigenaardigheid van de Nederlandsche
Natie in verband brengt.
Uw triumf, zegt hij , zou de ondergang van het Vaderland zijn.
Is dit uit de geschiedenis gebleken ? door welke beginselen was
Nederland groot ? welke beginselen hebben , 60 jaren geleden , onzen ondergang bewerkt ? welke beginselen zijn de oorzaak der
stoute wending van 1848 geweest ? hoedanig zijn de uitkomsten,
welke deze toepassing der vrijzinnige theorien over Europa gebragt
heeft ? hebben in 1848, toen de kleine revolutie, gelijk de spreker het noemde, hier plaats gehad heeft , onze beginselen een weinigbeteekenend gewigt in de schaal gelegd , tot handhaving van
orde en eensgezindheid ? Zou het , nu wij 1852 to gemoet gaan ,
gebeurtenissen , welligt van onberekenbaren invloed op onzen Staat
en op onze maatschappij , niet kuiiuen zijn dat , door den invloed
van die beginselen , de ondergang van het Vaderland gestuit wierd ?
Ik zal den spreker niet in bijzonderheden volgen ; eene uitzondering echter , omdat zij naar het onderwijs en naar hetgeen mij
daarin thans het meest ter harte gaat , terugbrengt, en tevens
toont hoe onbillijk hij geweest is , en welk eene vrijheid en verdraagzaamheid van hem en van de zijnen kan worden verwacht.
Ik bedoel het gebeurde to Goes. Wat is daar gebeurd ? Eenige
huisvaders , wien de gemengde school niet gevalt , wenschen , op
eigen kosten , hunne kinderen to doen opvoeden , overeenkomstig
het geloof der hervormde gezindheid , in de waarheden welke aan
al le protestantsche gezindheden , volgens de aangenomen kerkleer ,
gemeen zijn. Dit is herhaaldelijk geweigerd. De geachte spreker
zegt : nu zult gij minder ingenomen zijn met de autonomic der
plaatselijke besturen. Is die aanmerking billijk ? heb ik niet altijd
eene tegenstelling tusschen politieke en administrative centralisatie
gemaakt? aangedrongen, dat het onderwijs niet aan de willekeur
van locale besturen wierd overgelaten ? bij de provinciale wet to
dezer zake , met het oog ook op hetgeen in Frankrijk geschied is ,
eel) amendement ter tafel gebragt, waartegen 49 stemmen , ook het
lid uit Zutphen , zich hebben verklaard ?
-
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Hij zegt : gij verstaat de kunst , de faire mousser les doses ; dat
is , zoo ik het spreekwoord goed versta, aan hetgeen niets beduidt,
een schijn van veelbeduidendheid te hechten. Waarom , mag ik
hem vragen , is deze zaak in uw oog van luttel gewigt ? omdat
het regt van ouders op de opvoeding hunner kinderen geen aandacht verdient P of omdat het weinigen geldt ? Is het tot eerbiediging van het regt noodig , dat zij , aan wie onregt geschiedt, door
getal en vermogen vreesverwekkend zijn ? of moet niet juist in
omgekeerde verhouding belangstelling worden getoond ? IIij zegt
dat men altijd martelaar is, wanneer men martelaar wil zijn. 1k
heb daarbij , misschien bedrieg ik mij , eenig gelach (hilarite) vernomen. 1k huiver daarvan ; hetzelfde heb ik vroeger in deze Kamer , toen over het kwellen van afgescheidenen spraak was , gehoord.
Door dergelijke spreuken wordt de stem van het geweten tot zwijgen gebragt. Bron van onverdraagzaamheid , vooral in de godsdienst , is het , dat men aan de overtuiging van anderen weinig
gewigt hecht en , dien ten gevolge , zich naauwelijks voorstellen
kan dat er door hen , in goeden ernst , prijs op gesteld wordt.
Niet de helft welligt der brandstapels en martelvuren zou opgerigt
zijn , indien men de afschuwelijkheid der zaak niet op rekening der
halstarrige waanwijsheid van het slagtoffer gesteld had ; indien men
niet dikwerf gezegd of gedacht had : het geldt zaken van ondergeschikt belang; martelaar wordt, die martelaar wil zijn.
De geeerde spreker vergeet dat dikwijls in eene schijnbaar kleine
zaak zich een geheel systema concentreert. Zoo is het te Goes.
Daar komt het systeem van onverdraagzaamheid , waarover ons beklag loopt , aan het voile licht. Niet alleen is en blijft de wederpartij in het openbaar onderwijs meesteres ; ook in het bijzonder
onder-wijs wordt , bij voortduring, een waarborg zelfs tegen vexatoire toepassing van bestaande verordeningen ontzegd ; en , na den
strijd jaren achtereen gevoerd, na de grondwetherziening, na al
hetgeen er, van gouvernementswege en ook in deze Kamer, omtrent
vrijheid van onderwijs gezegd is , zal, in 1851, het genoegzaamChristeliike eener voor alle gezindheden , zoo het heet , ingerigte
openbare school , bij resolutie van burgemeester en wethouders of van
Gedeputeerde Staten worden gedeareteerd.

* Om eenige uitdrukkingen van den beer van Zuylen van Nyevelt
over mijne betrekking tot de Nederlan der en mijn zwijgen in 1848 omtren
politieke aangelegenheden, verkreeg ik bet woord voor een personeel feit.
.

De vorige spr eker heeft gezegd dat ik nu op mij had genomen
de verantwoordelijkheid voor de Nederlander. 1k heb geenerlei
wijziging gemaakt in hetgeen omtrent mijne verhouding op dit
dagblad met openhartigheid steeds erkend is. Maar de beoordeeling kwam mij zeer onbillijk voor , en , gold het zijdelings de
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voorbeeld der gewijzigde denkwijs , die omtrent zooveel , dat vroeger hoogelijk geroemd is , opgemerkt wordt.
Ik heb, volgens den spreker, in 1848 een zonderling stilzwijgen
bewaard. Wanneer men dergelijk vonnis velt, behoorde men althans eenigzins de zaak te hebben onderzocht. Van eigene geschriften te spreken , is pligtmatig, wanneer men , aangevallen als
hoofd van eene partij , wier triumf de ondergang van het Vaderland wezen zou, in deze geschriften de pieces a "charge bezit.
Wat verwijt de geachte spreker mij nu? dat ik, gewoon mijne
meening bloot te leggen, in 1848 gezwegen heb, tot de tijd der
grootste moeijelijkheden voorbij was dat ik in het uur van gevaar
zoek was geraakt. Ik heb dit weer gehoord ; doorgaans antwoord
ik op dergelijke verwijten niet 1 . her evenwel wil ik niet zwijgen.
VOOr mijn geschrift over Grondwetherziening en _Eensgezi2zdheid ,
gaf ik in Augustus Het regt der Hervormde gezindheid, niet, zoo
ik acht , in revolutionnairen zin. Twee maanden vroeger een vertoog
aan graaf Schimmelpenninck over de vrijheid van onderwzys , waarin
ik mij , even als nu , tegen het staats-alvermogen , bepaaldelijk in
het onderwijs, verzet heb. Reeds in April a
Een oogenblik aandacht mag ik verwachten , waar het om de
handhaving van mijn karakter te doen is. — In April begon ik
de uitgaaf van vijf stukjes : Vrijheid, gelzykheid, broederschap , met
het niet-revolutionnaire motto : „De Satan zelf verandert zich in
een engel des lichts." En in Maart , toen zooveel wat wij nog
betreuren , geschied is , gaf ik dezen regel in het licht : „Het Parijsche gepeupel geeft , ook hier , naar het schijnt , aan overheid
en onderdanen de wet 2."
In de uitvoerige rede van den Minister van Binnenlandsche Zaken werd
o. a. gezegd : „ De geachte spreker is met zijne beginselen, zijn stelsel ,
zijne meeningen niet in de orde van den dag. Het spreken van den heer
Groen van Prinsterer moet daarom in den regel met verbreking der orde
gepaard gaan Ik moet hem en zijnen vrienden zeggen Gij zijt
eene uitsluitende partij ; gij hebt enkel uwe partij-inzigten , niet het algemeen belang op het oog. Vraagt gij de vrijheid om haar zelve , om de
verscheidenheid van krachten , die zip wekt, of om alleenheerschappij te
oefenen ? liVaart gij eene stille partij , die enkel zocht God op hare wijze
te dienen , men- zou, al hield men uwe meeningen voor dwaling , u eerbiedigen. Maar gij wilt met uwe godsdienstige stellingen op het politiek
gebied regeren, en zietdaar waar het gebied van den strijd begint. Gij
tracht eene oude wond weder te openen , en eene oude nederlandsche ziektestof te ontwikkelen. Ik zal nu niet herinneren , dat de geachte spreker
ons zoo gaarne in de tijden van de Republiek terugvoert , toen eene par tij ,
toen een deel der Natie onder een standaard van godsdienstige gezindlieid,
van familiebegunstiging , van privilegien, heerschte over het andere. M aar
hierop vestig ik de aandacht, — want bet is voor onzen Staat van een
uiterst gewigt , het duidelijk te zien en in opregtheid te zeggen : indien wij
1
2

Zie le Peel , p. 314.
In het geschrift het Nederlandsche Zendelinggenootschap.
a Gedruisch onder de leden en

act nmaning van den Yoortitter tot vtilte.
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datgene zullen gaan doen , waartoe de geachte spreker zoo dikwerf aanleiding geeft, indien wij hies ooze wetten en handelingen van bestuur zullen
beoordeelen als katholieken of protestanten, indien wij bier de publieke aangelegenheden zullen gaan beschouwen ieder met een kerkelijk oog , het zal
met de eenheid van den Staat , met de gelijkheid van regt, het zal met
regering zijn gedaan ! Gij zegt : wij zijn oppositie. Ik vraag : welk is het
karakter van uwe oppositie? Mij dunkt, in eene politieke oppositie, welke
dien naam verdient, welke meer is dan politieke vijandschap, moet althans een kiem zijn van regeling voor de toekomst Waar is in uwe
oppositie dergelijk beginsel van wording? Gij ziet niet vooruit gij ziet
terug. Gij wilt ons in de kerk der voormalige oligarchische republiek ,
aangevuld met eene beschermende souvereiniteit , terugvoeren."

Verscheidene leeraars der Hervormde Kerk (Hugenholtz, Oosterzee, Doedes, v. Rhijn) hadden zich omtrent de wenschelijkheid van zoodanig Christelijk onderwijs als op de gemengde school niet kan worden toegelaten,
verklaard. In het begin van 1852 verscheen bet merkwaardige geschrift
van Beets Fantazie en TVerkelijkheid.
Den 26. Februarij schreef Ds. van Toorenenbergen in de Nederlander.
,, Wat dunkt u van een paar artikelen in eene aanstaande Wet op het Onderwijs, van dezen inhoud:
„ Het Onderwijs wordt in overeenstemming met de Godsdienstige begrippen der natie gegeven."
„ Daartoe zal, daar waar de plaatselijke toestand het toelaat, bet openbaar lager onderwijs afzonderlijk voor Protestantsche en Roomsch-Katholieke
kinderen worden ingericht."
„ Waar bet plaatselijk Bestuur niet bij machte is hieraan te voldoeii, zal
de gemengde school provisioneel blijven bestaan. Het onderwijs in de gemengde school zal gegeven worden met die eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen , welke eene gemengde instelling eigenaardig vereischt."
,, Het zal aan de onderscheidene Kerkelijke gemeenten vrijstaan aan het
plaatselijk Bestuur voorstellen te doen, houdende de aanbieding van bijzondere opofferingen , welke zij zich zou willen getroosten tot bet daarstellen van
eene openbare school in overeenstemming met hare godsdienstige begrippen."
Reeds vroeg trachtte ik de quaestie van het Onderwijs in verband met de
verkiezingen van 1852 te brengen. „Bij de aanstaande verkiezingen van de
belft der Tweede Kamer zal inzonderheid op bet Armbestuur en op het Onderwijs moeten worden gelet. Geen zoodanige vereeniging der Gezindheden
op de Volksschool , waarvoor seheuring van opvoeding en onderwijs en ter
zijdestelling van de Godsdienst vereischt wordt. Een stelsel hetwelk de yolksschool tot eene oefenplaats voor lezen, schrijven en rekenen verlaagt, is onvereenigbaai met den aard , de wenschen , en behoeften van het Nederlandsche
Volk. Het is anti-nationaal. De Natie heeft thans regt te vernemen hoe
hare vertegenwoordigers over zulk een hoog aangelegen punt denken. Geen
last van of ruggespraak met hen die benoemen (Artikel 81 der Grondwet);
maar, zoo men in het doen der keuze met eenige naauwgezetheid te werk
gaat, is het noodig dat men met de denkwijs desgenen die in aanmerking
komt, in de hoofdtrekken, bekend zij. Niet um den Volksvertegenwoordiger
aan banden te leggen omtrent de wijs waarop voor de toepassing, van algemeene beginselen zal worden gezorgd maar om ten minste eenigen waarborg te hebben dat men in beginselen eensgezind is. Geene wet waarbij Chris-

telijke Volksopvoeding op de openbare scholen onmogelijk worde gemaakt a."
Door de Catholijke Nederlandsche Stemmen werden mij deze vragen voorgelegd : „Of de beer Groen al dan niet op bet blijven bestaan der gemengde
school aandringt? zoo ja : of hij dan in dezelve een Christelijk onderwijs
verlangt? waarin dat Christelijk onderwijs bestaan moet 9 wanneer bet moet
gegeven worden ?" Ik antwoordde : „ leder die geen vreemdeling wil zijn in
a De Nederlander van 31 Maart.
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hetgeen den strijd over het onderwijs betreft, weet dat ooze vrienden geene
voorstanders bij ui tnemendheid van de gemengde school zijn. Zooveel doenlijk,
dit is dezerzijds telkens op den voorgrond gesteld , scheiding der openbare
volksschool in Protestanten en Roomsch-Catholieken. Waar splitsing, voor
als nog , niet mogelijk is , (liar proefneming welligt, met overleg der Gezindheden , van een algemeen Christen* onderwijs , aan hetgeen Roomschen
en Protestanten gemeenschappelijk belijden , ontleend. Is ook dit ondenkbaar,
dan louter burgerlijk-maatschappelijk onderrigt voor alien zoodat Bijbellezing
in afzonderlijke uren voor de Protestantsche scholieren plaats vindt a
. "

De onmisbaarheid van Bijbel en Volkshistorie ook op de Openbare Volksschool werd door vele Protestanten , zoo het scheen , levendiger gevoeld.
Van daar ook het voorstel van Ds. Voorhoeve , in de Friesche Predikanten-Vereeniging om zich tot de Tweede Kamer te wenden met bet verzoek dat de
Bijbel op de Volksscholen teruggebragt worde. Van daar bij de feestviering
der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen de rede van Prof. Beijerman „over
de Geschiedenis des Vaderlands , als een kostbaar erfgoed van Nederlandsche
kinderen en hun op de school te onthouden noch verminkt voor te stellen."

29 September 1852.
*„* Handhaving der grondwettige prioriteit voor de wet op het onderwijs scheen mij in het Adres te moeten worden begeerd. — De zevende paragraaf luidde : „ Met moed zullen wij de groote taak opvatten , die de indiening van nieuwe of niet afgedane wetsontwerpen aan de Tweede Kamer
oplegt. Inzonderheid stellen wij hoogen prijs op aanbieding der wetsvoorstellen in de eerste plaats door de Grondwet verlangd."

Ik heb een amendment. Het luidt aldus : „Wij betreuren dat
geene der wetten tot stand gekomen is, wier indiening de Grondwet in geen geval later dan in het tweede jaar na de herziening
verlangt. Aan het begin der vijfde zitting, bij het te gemoet zien
van de niet afgedane en ook van de nieuwe wetten , zijn wij met
toenemenden ernst gedachtig, dat de bij het grondwettig voorschrift
bedoelde voltooijing van den gewijzigden staatsvorm in den regel
aan elken anderen arbeid moet voorafgaan."
Eerst bestrijd ik de paragraaf; eerst afbreken: daarna opbouwen.
„Met moed zullen wij de groote taak opvatten" , enz. Met moed.
Het is mij onverklaarbaar hoe , na de afgeloopen zitting , wanneer
men spreekt van den politieken toestand en van Kamer en Grondwet , dergelijke uitdrukking kan worden gebruikt. Iedereen erkent
dat de afloop der zitting niet schitterend geweest is; wat geeft ons
den moed , het vertrouwen , dat het nu beter gaan zal ? Met de
aangenomen uitlegging van art. 98 der Grondwet, met de routine
in het gebruik van het regt van amendment, met de gewoonte om
in menigvuldige bijzonderheden te dringen, voor behandeling in
talrijke vergaderingen niet vatbaar Vooral wijs ik op het nog
niet geheel vergeten vijde additionnele artikel der Grondwet. Welke
is de beteekenis van dit artikel ? De Minister van Binnenlandsche
Laken heeft met cordaatheid in de Eerste Kamer erkend — hetgeen , al had hij het niet gezegd , duidelijk was — dat, met het
a De Nederlander van 8 April.
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afloopen van den termijn, het kenmerk van urgentie niet vervalt.
Het artikel beteekent dat aau enkele onderwerpen van buitengemeen gewigt een voorrang , eene prioriteit toegekend wordt, dat
zij het eerst moeten geregeld en afgedaan worden , dat hierin
de voltooliing van de grondwetherziening, het in he leven roepen
van de gewijzigde Grondwet moet worden gezocht, en dat dus dit
werk , in den regel , aan elken anderen arbeid voorafgaat. Dit is
de eenvoudige zin , de blijkbare bedoeling. Kunt ge nu, bij die
gedachte en bij de herinnering aan hetgeen tot dusver geschied is,
de groote taak aanvaarden met moed? Is het omdat, van de drie
vorige zittingen , in de eerste een tweetal organieke wetten , in de
volgende zitting eene , in de laatste geene afgeleverd werd? Is het,
omdat van de vijf wetten, die in geen geval later dan in de tweede
zitting mogen ingediend worden , nog niet eene tot stand kwam?
Is het omdat van die wetten eene der gewigtigste niet ingediend
werd? En dit, bij voorbeeldelooze gunst der omstandigheden in
finantieel en niaterieel opzigt, onder een Ministerie hetwelk eene
afdoende meerderheid in deze Kamer heeft , voor hetwelk de Kamer
zich nooit onhandelbaar toont , en onder de leiding van een voortreffelijken staatsman. Het kenmerk, dunkt mij, van moed is, dat
men den wezenlijken toestand durft blootleggen, de bezwaren onder
de oogen durft zien, ook omdat er in het ontdekken en belijden
der feilen , waaruit teleurstelling ontstond , mar herstel en bemoediging gezocht wordt. — Met de tegenwoordige omstandigheden
komt, waar men van de politieke gesteldheid gewag maakt, moed,
vertrouiven, hoop , zonder meer , niet overeen.
Ik kom tot het amendement.
betreuren. De Minister
duide mij niet ten kwade dat ik schijnbaar weinig acht sla
op den wenk dien hij aan de Eerste Kamer gaf : „in alien
geval, zoo ik kiezen moet tusschen eene drijvende Kamer en
eene treurende Kamer, dan geef ik aan eene drijvende Kamer
de voorkeur." Ik geef den Minister eene treurende en drijvende
Kamer te gelijk. In het treuren ligt drijvende kracht. Bij het
zien treuren is voor ieder die gevoel heeft, medelijden de krachtigste drijfveer. Bovendien , het is de Tweede Kamer die treurt,
en voor ieder Minister, die zich op een constitutioneel terrein
plaatst , heeft dit treuren bij uitnemendheid drijvende kracht. —
herder is het amendement eenvoudig , en lange adstructie overtollig. De bedoeling is ons te verplaatsen op het grondwettig
standpunt. Laat ons erkennen, de Kamer en de Regering hebben
dit vertaten. Brie jaren geleden werd door den beer Duijmaer
van Twist gezegd : „de organieke wetten zijn de behoefte van he
oogenblik," en sedert dat oogenblik zijn drie jaren verloopen ! HO
voegde er bij : „met het in het leven roepen van de Grondwet
„mag geen dag worden gedraald." Eenige maanden daarna werd
alhier gezegd: „indien de Tweede Kamer in goeden ernst het vijfde
additionnele artikel wil naleven , dan moet zij buiten volstrekte
noodzakelijkheid geene ontwerpen goedkeuren , die geen dadeliik
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zijn van dat artikel." En wat is er gebeurd ? allerlei
wetten zijn ons ter gedurige afleiding van de hoofdzaak , voltooijing van onzen staatsvorm , geweest. Uit vele voorbeelden wijs
ik op den langen tijd in de vorige zitting besteed aan de jaytwet;
ik maak u indachtig aan de voordragt op het armbestuur ter naauwernood aan het einde der vorige zitting in de afdeelingen onderzocht. Is dit de zin van het vijfde additionnele artikel ?
Van afwijking kan geen treffender voorbeeld zijn , dan waar de
troonrede toezegt de niet-afgedane met andere wetten Als of er
slechts andere, als of er meerdere wetten , wierden verlangd. Is
dit woord andere niet het bewijs dat de bedoeling der Grondwet
in vergetelheid raakt ? Tegenover deze houding van de Regering
en van de Kamer, is herneming van het grondwettig standpunt
niet overtollig. Daarna zullen wij met eenigen moed de groote
taak kunnen aanvaarden ; anders zal moed door ontmoediying en
moedelooskeid worden gevolgd.
Dit zij gezegd ter verdediging van het amendment. Doch
waarom heb ik verzuimd uitdrukkelijk gewag te makes van de wet ,
waarop alter oog gerigt is, de wet op het onderwijs? Voorbedachtelijk ; na hetgeen, jaar op jaar, in deze en in de Eerste Kamer is
voorgevallen , strookt herhaaldelijk vragen om die wet niet meer
met de waardigheid der Kamer. Ik acht mij evenwel verpligt een
enkel woord omtrent dit onderwerp in het midden te brengen.
Vooraf vraag ik den Minister opheldering , net omtrent die bij
uitnemendheid aanstaande wet , maar omtrent de na_ leving van de
bestaande verordeningen, bepaaldelijk omtrent de bijzondere school
te Goes.
Ik onderstel dat meer dan een lid nieuwsgierig is hoe het met
den bloei dezer school is. De school is niet opgerigt. Onze vrienden worden nog, door fraaije interpretatien der bestaande verordeningen gekweld. Zij hebben niets gevraagd dan hetgeen in elke
andere provincie, zoo ik meen, vergund is. Eerst was het : uwe
school moogt ge hebben, maar voor de kinderen enkel der oprigters; toen : gij vraagt eene ge.zindheids school; daarna: gij vraagt
eene godsdienstige school ; nu , eenige maanden geleden , is de Regering te Goes op het denkbeeld gekomen, om autorisatie te verleenen met dien verstande, dat het bestuur hunner eigen school aan
de adressanten worde ontzegd. En waarom ? omdat de verordeling, waar zij het bestuur aan de oprigters toekent, enkel scholen,
die in 1806 reeds waren opgerigt , bedoelt. Ei ? men zal de vindingrijkheid van het plaatselijk bestuur op waarde weten te schatten.
Ik moet er bijvoegen dat, zoo ik wel onderrigt ben, de adressanten zich voor meer dan maand aan den Minister hebben gewend en tot nu toe geen antwoord hebben ontvangen.
Ik kom to de aanstaande wet.
Met aandacht heb ik geleden hetgeen door den Minister in de
Eerste Kamer is gezegd. Daar had men — de twijfelarij gaat in
ooze dagen ver — het scepticisme zoo ver gedreven, dat niet
uityloeisel
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iedereen , naar het schijnt , dulfde zeggen dat de Grondwet niet
was nageleefd. Ik doe hulde aan den Minister die zich tegen dit
gevaarlijk scepticisme verzet heeft.
De leden zullen zeker alien de belangrijke mededeeling hebben
overwogen; wanneer ik nu naga wat te dier gelegenheid verder is
gezegd , komt het hierop neder : de Grondwet is niet nageleefd,
maar zult gij daarvan aan mid het verwijt maken ? moet dit aan
den Minister te laste worden gelegd ? hebt gij dan in mij geen
vertrouwen? 11,01:y:felt iemand uwer of ik al het mogelijke ter naleving van de Grondwet gedaan heb ? meent welligt iemand dat hij
weer zou kunnen verrigten ? Wanneer men deze vragen doet aan
eene vergadering , van de bekwaamheden van den Minister overtuigd , is het natuurlijk dat zij in verlegenheid raakt. Neem ik
echter alles te zamen — en de Minister zal mij te regt ivijzen ,
zoo ik dwale — dan dunkt mij dat bier verlangd wordt hetgeen
door den Minister en door iedereen ten allen tijde, behalve in
maze anti parlernentaire dagen , werd afgekeurd , oyzvoorwaardeliik
vertrouwen. Tegenover de niet-naleving van de Grond wet zouden
de vertegenwoordigers van het yolk moeten zwijgen , omdat , naar
de subjective meening van den Minister , hij alles verrigt heeft
wat mogelijk was !
Men was in de Eerste Kamer bevreesd dat, wanneer men op dit
punt te zeer drong , de Minister zou aftreden ; hieromtrent kan nu
de meest angstvallige onbezorgd zijn. Ik zou niet wenschen dat
men , met onbescheiden aandrang , het leveren van de wet vroeg.
Wat ik verlang is dat er met eenigen ernst aan worde gedacht. Het
is geen geringe zaak ; de Grondwet vordert dat eene wet zal worden ingediend in geen geval later dan in de tweede zitting , en de
Minister , in de vieyde zitting, kan nog geenerlei uitzigt openen
omtrent de indiening van de wet. Daaromtrent wordt inlichting
vereischt. Wij moeten bekend gemaakt worden met den stand der
zaak , met den acrd van het oponthoud , met de strekking van
hetgeen tot nu toe verrigt is.
Ik eindig met drie opmerkingen , die misschien duidelijker aan
den Minister zullen kenbaar maken wat ik bedoel.
Een scherpzinnig man onder onze Belgische naburen , schrijvende
over hetgeen v6Or 1830 in de Staten-Generaal gebeurd is, zegt :
„on tramoit des codes, comme dans un autre pays on trame des
conspirations." Indien wij , zelfs nu, van de wet op het onderwijs
niets omtrent de grondtrekken mogen vernemen , zal hetzelfde op
de voorbereiding dezer gewigtige wet toepasselijk zijn.
Mijne tweede opmerking ontleen ik aan eene uitmuntende uitdrukking van den Minister, misschien evenwel eenigzins te stout :
dat het Gouvernement moet hebben het initiatief der schepping.
Wat beteekent dit ? dat ter voorbereiding van eene wet , aan het
Gouvernement leiding betaamt der gedachtenwisseling die daarover
-

in de Kamer en in de Natie gevoerd wordt. „Het Gouvernement
moet hebben het initiatief der schepping," plag de Minister te zeg-
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gen; nu meent hij dat, zonder gezamenlijke voorbereiding, het afieveren van het geheele sehepel tot de roeping uitsluitenderwijs van
het Gouvernement behoort.
Mijne laatste opmerking hecht zich aan de eenvoudige gelijkenissen ,
waarvan de Minister zich ten vorigen jare bediend heeft. Ook in
1852 is de vrucht niet rijp, en heeft de voerman de gewenschte
stad niet bereikt. Is het dan niet natuurlijk , is het niet billijk ,
is het niet het minste wat wij kunnen doen , wanneer wij aan den
Minister de vraag rigten : hoe is het met de vrucht ? kleurt de
druif al ? ziet de voerman de torenspitsen nog niet? en ook (althans indien de voerman niet met de kaart van het land alleen
bekend is) in welke rigting worden wij geleid ?

*„''' De Minister zeide o. a.: „Men kan de Vertegenwoordiging niet in
de werkplaats van de ministeriele voorbereiding van wetten leiden.
Dc
spreker heeft eene uitdrukking, vroeger door mij gebezigd, aangehaald,
dat namelijk het initiatief der schepping bij de Regering moet zijn. Hij
heeft goedgevonden , die uitdrukking zoo uit te leggen , alsof daarmede
was bedoeld, dat de Regering hare hoofdbeginselen , hare leidende gedachten in deze Kamer moest brengen om die beginselen later uit te werken. Ik geloof dit ware van de Vertegenwoordiging te veel gevergd."
Na dit antwoord van den Minister hernam ik :

De Minister heeft mijn amendement eigenlijk niet bestreden ,
aithans niet regtstreeks ; zijdelings wel ; dikwijls de gevaarlijkste
bestrijding. Hij zegt : wanneer de Kamer het amendement aanneemt , zal de voorsteller later daaruit het gevolg trekken dat de
Kamer alles onderschreven heeft wat hij bedoelt. Dit bezwaar kan
tegen elk amendement aangevoerd worden , het beteekent niet veel.
Het amendement wordt aangenomen , de ILitlegging is subjectief; de

voorsteller geeft aan andere leden de wet niet.
De Minister heeft het doen voorkom.en , als of dit amendement
niet in goeden ernst was voorgedragen , en het mij bij dergelijke
gelegenheid vooral om het houden van eene redevoering te doen
was. Voorzeker , ook daarom , maar vooral — en dit heeft de Minister niet opgemerkt — om hetgeen daarna de Minister zegt. Het
denkbeeld van het amendement is , dat hetgeen met het vijfde additionnele artikel in de laatste jaren is voorgevallen , leidt , niet
tot bemoediging maar tot ontmoediging; en dat dus hemming van
het grondwettig standpunt wenschelijk is. Volgens den Minister,
gaan mij in het staatsregt slechts twee punten ter harte ; hij vergeet dat het geldt , niet twee punten , maar vijf, niet , die alleen
mij ter harte gaan, maar wier behandeling de Grow-hod voorschriffl.
De Minister vraagt of het niet ongerijind ware, wanneer het staatsbeleid gestremd wierd voor het werk dat ik verlang. Het staatsbeleid gestremd ! ik wil geenerlei oponthoud van hetgeen de drang
der omstandigheden eischt. Zia de Minister in mijn amendment
de woorden in den repel voorbij ?
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afleiding geweest zijn , moedwil bij de Regering onderstel. Ik Deem
al wat tot misvatting aanleiding heeft kunnen geven, gaarne terug;
maar de Minister neemt wel eens meer eene uitdrukking, aan een
spreker al dan niet ontvallen met gretigheid te baat — ik mag
ter afleiding. Laat ons op de hoofdzaak letten;
hier wel zeggen
en het Ministerie en de Vergadering is afgeweken van het vijfde
additionnele artikel der Grondwet.
Met genoegen heb ik van den Minister gehoord dat hij geneigd
is de bezwaren weg te nemen te Goes; met leedwezen dat hij zich
de uitdrukking veroorlooft : de adressanten hebben de bescherming
van den Minister in sommige opzigten niet verdiend.
De Minister zegt : men kan niet in de werkplaats treden van.
het Ministerie. Dit verg ik niet , ik vraag niet hoe ver de referendaris den arbeid gebragt heeft. Ik verlang, zoo als de Minister
later gevoeld heeft, iets van de grondtrekken , van de hoofdbeginselen , te weten. Nu zegt hij : dit is eene verkeerde gewoonte van
gij wilt altijd vooruitloopen : de tijd van handelen wordt met
spreken verspild. Is het 2ziet willen handelen , is het niet willen
bouwen , wanneer men eenigen waarborg van de deugdelijkheid der
grondslagen verlangt ? Is dit ongepast vooruitloopen ? heb ik niet
refit gehad te zeggen, dat bij den Minister zijn eigen uitmuntend
denkbeeld van het initiatief der schepping in vergetelheid raakt?
Met twee voorbeelden wil ik aantoonen het nut van te doen wat
ik verlang , en het nadeel van na te laten wat ik begeer.
Ten vorigen jare mogt ik van den Minister, omtrent de grondtrekken van de wet op het onderwijs, eene zinsnede verwerven :
„Ik heb reeds meermalen den spreker uit de residentie herinnerd ,
dat hij opvoeding en onderwijs verwart ; er is hier geen sprake van
opvoeding, maar van onderwijs." Zij nu , die bekend zijn met den
indruk der woorden van den Minister (scheiding van opvoeding en
onderwijs) zullen zich met mij verheugen in de waarschijnlijkheid
dat de wet , althans op dit punt merkbaar zal worden gewijzigd.
Ziedaar het nut der openbaarmaking die ik begeer.
En nu het nadeel van verzuim ; hiervan is ook een treffend
blijk. Ook ten vorigen jare, bij de begrooting , heb ik mij veroorloofd omtrent de wet op het armbestuur, op het gevaarlijke
principe van 8taat8 alvermogen te wijzen ; toen heeft de Minister
gezegd : wanneer het oogenblik der verdediging daar is , zal ik dit
argument — de uitdrukking was vrij karakteristiek
vernietigen. Ter vernietiging ontbrak toen aan den Minister de tijd.
Had hij het toen vernietigd , misschien ware de Kamer niet overladen met adressen , waarin op dat verderfelijke staats-alvermogen
gedoeld wordt. En ik zou nu bijna denken dat de Minister , door
de gelegenheid ter vernietiging te laten voorbijgaan , zal worden
gedwongen toegefelijkheid te betoonen aan een argument dat hij
ligt geteld heeft.
Het schijnt dat wij ook dit jaar te vrede moeten zijn met de
-
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uit Amersfoort a ten vorigen jare over dit gestadig uitstel, mag ik
de vrees niet verbergen dat menigeen hierin zien zal , de overmagt
van den Minister , het onvermogen der Grondwet, het onvermogen
der Staten-Generaal om voor de uitvoering van de Grondwet te
zorgen.
De Minister vroeg : „hoe kunt gij van dezen Minister eene wet
op het onderwijs die u bevredigen zal, verlangen?" Vroeger moge
ik dit wel eens als ongerijmd beschouwd hebben; nu niet meer,
en ik zal zeggen waarom : de wet op het armbestuur was vroeger
eene wet van transitie, nu verneem ik dat daarvan eene wet van
transactie en conciliatie gemaakt wordt. Waarom van die op het
onderwii8 ook niet ?

*.„4 Na dupliek van den Minister werd ik door twee b leden der Commissie
voor het Adres nog tweemaal ter verdediging genoopt. Eerst :

Eene enkele opmerking aan het geachte lid der Commissie. Zijn
de Staten-Generaal bewaarders der Grondivet, dan komt het amendement meer duidelijk en stellig met onze roeping om ook het
vijfde additionnele artikel te bewaren overeen. Voorts , indien er
in de bedoeling van het amendement en van den paragraaph geen
onderscheid is , welnu , dan is de weg tot transactie gebaand. De
Commissie ziet geen onderscheid , wij zien veel onderscheid ; wat
zou u dan in de aanneming van het amendement hinderlijk zijn ?
Om nu die aanneming nog gemakkelijker to makers , en ook aan
den Minister te toonen dat hat niet te doen is om aan het adres
het karakter van vijandelijkheid tegen het Ministerie te geven,
stel ik voor , achter de woorden : „wij betreuren" te lezen : „bij
billijke waardering van hetgeen verrigt werd."
Daarna :

1k zal niet meer in de quaestie zelve treden , te minder omdat
de heftigheid waarmede het amendement bestreden wordt, bij de
wederpartijders het besef der aannemelijkheid verraadt. Op twee
aanmerkingen mag ik niet zwijgen. De eerste , omtrent bitterheid
van uitdrukking in het amendement ; ik doe een beroep op eigen
billijkheid, bij herlezing , vooral na de wijziging die er in gebragt
is. De tweede , omtrent het doel om bij de Natie het Ministerie
en de Kamer te beschuldigen. De vraag is alleen : of wij afgeweken zijn van het constitutionnele standpunt? Indien dit gebeurd
i8 , laat ons dan moed hebben (het is dergelijke moed, die rationale
kracht geeft) openlijk te belijden wat trouwens aan iedereen bekend is.
a ENGELEN.
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Het amendement werd met 48 tegen 5 stemmen

a

verworpen.

De noodzakelijkheid van facultatieve splitsing om Christelijke Volksopvoeding te behouden , bleek telkens meer, ook uit de onderlinge polemiek der
bestrijders. Den I 4 en Augustus schreef de Nederlander : „De Evangelische
Kerkbode bewijst dat op de gemengde school , om het verschil , het wantrouwen en bet gelijk regt der Gezindlieden , noch Bijbel , noch Bijbelsche
historie , noch zelfs het noemen van den Zaligmaker mag worden geduld.
De Wekker levert een uitvoerig betoog der onmogelijkheid van een goed
onderwijs zonder Christelijk beginsel. Beide weekbladen hebben , waar ze
elkander tegen spreken , gelijk. De gemengde school kan , wanneer men
regt en billijkheid verlangt , althans in de tegenwoordige ornstandigheden ,
niet Christelijk zijn ; de Christelijke Volksschool is in Nederland onmisbaar;
om het eene noodige te behouden , wordt splitsing vereischt. Hetgeen door
de Evangelische Kerkbode en door de Wekker gezegd wordt , is , te zamen
genomen, het volledig betoog der regtmatigheid en wenschelijklieid van hetgeen de Nederlander verlangt."

24 November 1852.
*),* Verzekerd dat ook deze zitting zonder indiening eener wet op het Onderwijs zou voorbijgaan , wenschte ik, althans bij de begrooting, nog eenmaal
het gewigtig onderwerp ter sprake te brengen.

1k houd mij overtuigd , dat Been lid van deze Vergadering
of van het Ministerie deelt in het gevoelen van den vermaarden
Troplong, die dezer dagen verkondigd heeft dat al hetgeen men
gewoon is vie politique te noemen, eene koorts is, waarvan Europa,
om zich onverdeeld aan de behartiging der materiele en physieke
belangen te wijden, genezing behoeft 1 . Daarom wensch ik , in den
geest van hetgeen men gewoon is constitutionneel gouvernement
te noemen , bij dit gewigtig departement in algemeene trekken na
te gaan , hoe de politieke rigting van den Minister zich in eigen
werkkring vertoont; bepaaldelijk in twee gewigtige voordragten,
waarvan wij de eene ontvingen en de andere te gemoet zien.
De wet op het armbestuur.
Daaromtrent is in het voorloopig Verslag gezegd : zeer vele leden meenen dat dit onderwerp te zeer is in
een Napoleonti8chen centralisatie yeeet; dat het aan het stelsel van
het alvermogen van den Staat te zeer hulde gebragt heeft. 1k beaam
dit , ik heb bij dit gevoelen van zeer vele leden niets te voegen.
De wet op het onderwijs.
Te meer wensch ik er nu met een
woord van te spreken , omdat ik mij niet durf vleijen dat wij van
-

1 In bet Rapport aan den Franschen Senaat over het Keizerschap : „Cette
fievre , a laquelle les republiques democratiques donnent le nom de vie politique, on ne la communique pas impunement a une nation dont la splendeur
consiste particulierement dans le developpement pacifique de sa richesse et
dans Pactivite reguliere et intelligente de ses interets prives."

a VAN VOORST , VAN LINDEN, VAN GOLTSTEIN , MACKAY , en GROEN.
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daartoe zullen worden gebragt.
De Minister zegt : „Aan het ontwerp van wet tot regeling van
het on.derwijs, waardij voorlichting van onderscheidene zijden behoefte is , wordt ijverig voortgewerkt". Ik heb dit met genoegen
vernomen ; ik zou ongaarne, door aandrang op het indienen van
de wet , den arbeid verstoren. Maar , twee jaren geleden heeft de
Minister oils bekend gemaakt met het plan eener wet van algemeene beginselen, zoodat wij waarschijnlijk daarna, in afzonderlijke
voordragten, het hooger, lager en middelbaar onderwijs zouden ontvangen , en toen ik ten vorigen jare meende dat van dit denkbeeld
was afgeweken , scheen hij verwonderd te zijn. Nu vraag ik;
worden er , voor eene wet van beginselen , inlichtingen van onderscheidene zijden vereischt ?
De Minister heeft zich , ook in de laatste discussien, wel ems
(het woord is misschien te sterk) beroemd op de menigvuldige
autorisatien van bijzondere scholen , op de vrijgevigheid, die onder
dit bewind betoond wordt. De lof komt niet onverdeeld aan den
Minister toe ; hetgeen plaats had vddr 1848, de pogingen ook
dezerzijds , inzonderheid de vroegere verdrukking, is niet zonder
invloed geweest op de Grondwet van 1848. Na die impulsie is het
onmogelijk geworden, hetzij om der godsdienstwille, te vervolgen,
hetzij de oprigting van bijzondere scholen in die mate als vroeger
te beletten. Daarom , hoewel ik hulde doe aan de bedoelingen van
den Minister , verwonder ik mij veeleer dat ook thans ingezetenen,
niet alleen maanden , maar jaren, met verkeerde interpretatien van
de wet worden gekweld.
Omtrent het openbaar onderwijs, verlang ik een misverstand weg
te nemen, als of dit voor ons weinig waardij had. De Minister
voert ons te gemoet : wat begeert gij ? de vrijheid van bijzondere
scholen wordt u, in het algemeen, met goedwilligheid geschonken.
Wij verlangen regeling ook van het openbaar schoolwezen; wij begeeren niet dat het openbaar schoolwezen in de bijzondere scholen
te niet ga ; dat , door de inrigting zelve , het openbaar schoolwezen tegen concurrentie der bijzondere niet bestand zij. Integendeel, deugdelijke regeling van het openbaar onderwijs is ook ooze
wensch. Ik bejammer dat het, door achterblijven van de wet, meer
en meer gedesorganiseerd wordt , terwijl er veel is dat ik in de
vermenigvuldiging der bijzondere scholen betreur. Ik zal nu geen
discussie provoceren over de grondslagen van de toekomstige wet;
dit zou te ver leiden. In enkele trekken wijs ik op het onderscheid tusschen ons stelsel en dat van den Minister. Ziehier de
tegenstelling. Wiej wenschen de gemengde scholen facatatief; bij
hem schijnt het hoofddenkbeeld (mast volledige vrijheid van bijzonder onderwijs) de gemengde school verpligtend te stellen , er
van te makers eene louter burger-maatschappelijke inrigting; dus
eene godsdienetlooze school. Hij verwijst naar de kerk en naar
het huisgezin; wij zien noch in kerk, noch in huisgezin die soort
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van eigenaardige godsdienstige opleiding, welke met de school vereenzelvigd behoort te zijn. Zijn stelsel is een systema van dwang;
want, ook bij de meeste vrijheid van hijzonder onderwijs, zal er
steeds een groot gedeelte zijn van de natie, hetwelk niet van het
hijzonder onderwijs kan gebruik maken, en de kinderen zal moeten
zenden naar scholen, waartegen het gewetenshalve bezwaar heeft.
Ook dit nog. Met de facultative splitsing kan er gezorgd worden
voor de regten en behoeften van alle gezindheden ; het tegenovergestelde geeft ergernis, ik durf niet weer zeggen 1 aan alle gezindheden , maar aan een groot gedeelte van de Natie.
Nu werpt men ons de Grondwet tegen.
Indien de Grondwet tegen ons ware , zou ik vragen of, waar
de geheele ontwikkeling der Natie op het spel is , wijziging der
Grondwet ondenkbaar moet worden geacht ? Maar, wanneer gij de
Grondwet inroept , is het uwe uitlegging der Grondwet; uitlegging, die tot de ongerijmdheid brengt eener eerbiediging van godsdienstige begrippen gelijksoortig aan de handelwijs van iemand, die,
omdat ik weerzin heb tegen het voedsel door hem toebereid, uit
eerbiediging van mijn afkeer, mij alle voedsel onthoudt.
Ik heb wel ook omtrent deze wet , een woord gebruikt,
hard en onbillijk , naar het scheen , maar ter kenschetsing, naar
mijne overtuiging, onmisbaar. De wet, naar de grondslagen van
den Minister, zal zijn eene antinationale wet. Ook hier is tegenstelling — in wetenschappelijken zin tusschen revolutionaire
en anti-revolutionaire politiek. Ook hier wil ik trachten een misverstand weg te nemen. De Minister heeft onlangs gesproken over
1789 , over de weldaden van dat jaar, over het wenschelijke om
ons die weldaden ten Butte te maken. Ook ik wensch , op het
standpunt van dezen tijd, gebruik te maken van de schatten die
men uit de ervaring van het voorgeslacht ontleent. Ons stelsel
kan ik niet beter uitdrukken dan met de woorden van den Minister, in een uitmuntend geschrift, Over de verandering van het
algemeen Staten stelsel van Europa sedert de Fransehe omwenteling;
-

uitgegeven in 1831, en dat, zoo ik mij als keurmeester mogt opwerpen , ik brengen zou onder de rubriek der mee8t zuivere antirevolutionaire orthodoxie. Ik lees in de voorrede : „Van den revolutiegeest onderscheide men de orde van zaken, welke sedert en
onder de revolutie heeft plaats gegrepen. Op den bodem, dien de
omwenteling heeft verwoest , kiemt een nieuw zaad , volgens een
anderen dan haren regel." Dit komt volkomen met hetgeen wij
verkondigen overeen. Dit aan te toonen hebben wij zoo dikwerf
vruchteloos in proza beproefd , dat ik eene poging wagen wil of
het in poezii beter gelukt, of ik door een negental dichtregels den
Minister en sommige leden der Vergadering tot gunstiger denk.beelden omtrent ons stelsel kan brengen. Regels geschreven in
1844; na het tot stand komen der vrijwillige leening, door een
1

Om de onzekerheid der zienswijze van de Roomsch-Catholieken.
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begaafden landgenoot a wiens geschriften niet zullen vergeten worden , zoolang er eerbied zijn zal voor Hollandsche taal en poezij ,
en die , ofschoon hij zelf geen aanspraak maakt op den naam van
staatsman , meermalen dieper in de toekomst gezien heeft dan aan
de meeste staatslieden vergund werd. Hoe laat hij zich uit over
conservatisme en teruggang ? Hij vraagt wat er in 1844, na de
finantiele zege to doen stolid :
„ Dicht onrwikkeld in den mantel van een angstig zelfbehoud ,
In gaan sluimren op de stapels van het aangebrachte goud?
Ons verschansen achter muren van vooroordeel of belang?
Zoeken wijsheid tegen d'Eeuwgeest in de scholen van den Dwang ?"

Neen, zegt hij :
,'t zij leven , 't zij herleven voor dit weer gespaarde yolk !
Maar een leven niet van droomen, stout gegrepen uit de wolk ,
Niet ontvoerd aan vreemde zeden als een nuttelooze roof, —
Neen! ontwikkeld uit den wortel van Geschied'nis en Geloof!"

'

En dan volgt een regel, inzonderheid voor ons stelsel karakteristiek. Het leven der natie moet zijn de vrucht der tijden, geen
tijdperk uitgezonderd :
„ In zijn wezen, vrucht der tijden, — in zijn vorm, van dezen tijd."

Even zoo in het onderwijs ; waarderen van elke verbetering ook
in de laatste tijden aangebragt , maar geen miskenning van het
regt der geschiedenis , geen scheuring van opvoeding en onderwijs;
een bouwen , op den door de revolutie verwoesten bodem, doch niet
naar den eigen regel dien de revolutiegeest aan de hand geeft.
Welk nut hebben dergelijke bespiegelingen ? dat een gewigtig
onderwerp ter sprake en , naar ik hoop de Minister tot spreken
gebragt wordt. Ook dit. Tot dusverre heeft onze oppositie ten
minste dit betrekkelijk voordeel gehad , dat de voordragt van eene
wet , naar de beginselen van den Minister, niet is geschied.
Reeds is het de vijfde zitting na de grondwetherziening , en nog
is een gevaarlijk ontwerp niet ter tafel gebragt. Maar wij wenschen
meer ; niet alleen gedurig uitstel, maar ook — het woord is den
Minister niet gevallig — transadie ; opdat niinmer voorgedragen
worde eene wet voor onze Natie niet geschikt ; waaraan het mogelijk is dat de Natie zich zou moeten onderwerpen , maar die
nooit nationaal kan zijn. Zelfs het meest ministeriele lid dezer
Kamer zal mij niet ten kwade duiden , zoo ik den Minister
met Solon vergelijk ; wat heeft de Grieksche wetgever gezegd ?
„Ik geef," zeide hij , „niet de beste wetten aan mijn yolk ; maar
de wetten , die voor mijn yolk de beste zijn." Heeft hij daarom
verkeerdelijk met beginsels getransigeerd?
In de begrooting zelve is veel, waaromtrent ik met verlangen de
a DA COSTA.
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discussie te gemoet zie. Ik bedoel bijv. de gedurige verhooging
van het cijfer. 1k gedenk aan eene instelling ten vorigen jare
vernietigd 1 , en van wier plaatsvervangeres nog niet is gebleken,
welk nut zij aanvankelijk gesticht heeft. Met belangstelling zal ik
vernemen of de uitkomsten der werkzaamheden voor de geologische
kaart hoop geven dat eenmaal het voordeel aan de uitgaaf evenredig zal zijn. Tk bejammer de afschaffing van het staats examen;
ik acht dit zeer nadeelig voor het hooger onderwijs.
Omtrent deze en meerdere punten , te veel om op te noemen,
zal ik gaarne vernemen vooral wat de Minister zegt. 1k ben zoo
onleerzaam niet als de Minister onderstelt. Zoo hij deze bezwaren
uit den weg ruimt, is het niet onwaarschijnlijk dat ik voor zijne
begrooting zal stemmen. Dan geve dit votum geen aanleiding tot
misverstand. Het zal in verband staan met den regel, dien ik dezer
dagen in deze vergadering weder heb hooren miskennen : „men mag
de begrooting niet verwerpen , om redenen buiten cle begrooting."
Mijn goedkeurend votum worde casu quo niet opgevat als verscherping van oppositie , omdat weinige dagen geleden , de Minister te
kennen gaf dat juist mijne bestrijding de eigenaardigheid en waardij
van het Ministerie in het licht stelt, ook niet als aanvankekike
concessie. Men zij , ik zeg niet edelmoedig , maar eerlijk genoeg te
erkennen dat ik getrouw blijf aan een regel , waarvan ik de miskenning met omkeering van ons Staatsregt en met wegcijfering der
getemperde monarchie gelijk stel.
-

Het antwoord van den Minister was omtrent de vrijheid van bijzondere
scholen zeer geruststellend. „ Wat behoefte is , dat moeten zij weten die
vragen de bijzondere behoefte staat aan de overheid niet te beoordeelen.
Het belang van eene bestaande school komt niet in aanmerking , wanneer
een gedeelte van de burgerij verlangt eene school op te rigten."
De beer Gevers Deynoot beweerde dat „de groote beginselen door en ten
gevolge der wet van 1806 zijn : vooreerst de gemengde scholen , ten tweede
de vergelijkende examens , ten derde de aanvulling der scholen naar mate
der behoefte , ten vierde het toezigt." De heer Mackay kwam er tegen op.
De Minister zeide : „ Eene bijzondere school, goed ingerigt , is , miens inziens , eene ondersteuning van het publiek onderwijs. Men moet de bijzondere scholen niet betreuren ; maar die integendeel beschouwen als eene bijdrage van particulieren aan de gemeene zaak , waarvoor anders het Bestuur
moet zorgen. Een land waar enkel bijzondere scholen zijn , zou zich zeer
wel kunnen bevinden. Het onderwijzen is geene taak van regering. De
Regering moet alleen voor een publiek onderwijs zorgen , omdat de bijzondere
personen gemeenlijk te kort schieten. M ijns inziens heeft zich langzamerhand
een uitleg en eene praktijk der wet van 1806 gevormd , die , aan haar getoetst , geenszins altoos juist is. Het komt mij voor, dat sommige van die
groote beginselen niet anders zijn dan stukken dier traditie , die van den een
op den ander overging zonder behoorlijk onderzoek... In 1806 heeft men
niet gedacht, dat bijzondere ondernemingen eene groote plaats in het algemeen onderwijs zouden kunnen innemen. In 1806 heeft men gedacht ,
dat het onderwijs moest komen van de publieke autoriteit. Maar , zoo dit
de onderstelling is geweest van den wetgever, , het is niet het stelsel van de
wet. Het sluit gelukkig de bijzondere pogingen niet uit."
1

Het Instituut.
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Een jaar liet ik in de Tweede Kamer , zonder van het Onderwijs melding
te maken, voorbij gaan.
Inmiddels scheen het uitzigt op facultatieve splitsing , zoowel door wijziging van de openbare meening als door verandeling van Ministerie , verbeterd te zijn.
Bij de Roomsch-Catholijken , die reeds in 1840 het stelsel van Gezindheidsscholen hadden voorgestaan , was later weifeling en achterlioudendheid
bespeurd. Het was mij voorgekomen , ook om de bonding der Roomschgezinde leden van de Kamer , dat de gemengde openbare school, wegens de bijzondere gesteldheid van Nederland hun zoo ongevallig niet was ; dat splitsing
niet verlangd werd ; dat men minstens zou berusten in eene voordragt waarbij
de vereeniging der Gezindheden in louter burgerlijk-maatschappelijke inrigtingen ten regel voor het openbaar schoolwezen gesteld wierd. — Des te
merkwaardiger was in het najaar van 1852 de volgende verklaring in bet
Maandschrift de Katholiek : „De school moet godsdienstig zijn , in overeenstemming met de belijdenis der kinderen ; dat kan de gemengde school
niet zijn. De gemengde school, waar Katholieke kinderen met kinderen van
andere godsdienstgezindten te zamen onderwezen worden , heeft geen bijzonder nut, zij is integendeel nadeelig, en doorgaans bevat zij een groot gevaar
van bederf ; evenwel kunnen die nadeelen en dat gevaar tot op zekeren graad
verminderd worden. Daarom wenschen de Katholieken bevrijd te worden
van den toestand, waarin bun slechts de keus blijft tusschen bet zenden hunner
kinderen naar gemengde scholen , of het onthouden aan hunne kinderen van
alle schoolonderwijs. Daarom achten de Katholieken zich verpligt, ijverige
en volhardende pogingen in 't werk te stellen, tot het verkrijgen van Katholieke scholen. Daarom vorderen de Katholieken , zoolang de nog bestaande verordeningen op het schoolwezen van kracht zijn, dat hunne kinderen nergens in eene gemengde school aanstoot lijden, en dat de helaas !
onvoldoende wettelijke waarborgen ten deze gehandliaafd worden , niet slechts
op het papier en in fraaije woorden , maar ook in de praktijk. Daarom verlangen de Katholieken , en met het oog op de beslissende bepaling der Grondwet, verwachten zij ook , eene bruikbare vrijheid van onderwijs , eene vrijheid
die meer werkelijkheid hebben zal , dan hunne evenzeer grondwettige, gelijke
aanspraak op het bekleeden van ambten en bedieningen tot heden toe gehad
heeft. Daarom verlangen , en, wijzende op de bij de grondwet gewaarborgde
bescherming der bestaande godsdienstgezindten, vorderen de Katholieken , dat
de aanstaande wetgeving op het schoolwezen , ten aanzien der openbare gemengde scholen voor zooverre die zullen bestaan , maatregelen vaststelle ,
waardoor de wering aller krenking van bestaande godsdienstgezindten inderdaad verzekerd wordt, en dat zij ten aanzien der openbare niet gemengde
scholen, op welke het onderwijs met de godsdienstbelijdenis der kinderen in
overeenstemming zal kunnen zijn, het verkrijgen van allezins voldoende waarborgen dier overeenstemming voor de betrokkene gezindten mogelijk en zeker
maken."
Een uitnemenden bondgenoot hadden wij in J ulij 1852 verkregen aan het
Nederlandsehe Sehoolblad. — „ Dit weekblad," schreef ik a, „ begeert hetgeen ook dezerzijds verlangd wordt. 1 Vrijheid van bijzonder onderwijs, volgens de Grondwet. 2 Een welingerigte openbare school , in den regel tegen de
concurrentie der bijzondere scholen bestand. 3 Waar het mogelijk is, afzonderlijke scholen van Staatswege voor Protestanten en Roomsch-Catholijken.
4 Geen Godsdienstelooze school die aan de overmagt van Rome, door terzijdestelling van Bijbel en Volkshistorie, den weg baant b." Het Sehoolblad antwoordde : „ Wij kunnen niet anders dan de juistheid roemen , waarmede
de Nederlander, hetgeen zij wil en dat ook wij wenschelijk achten , heeft
geformuleerd ; — alleen het vierde punt zouden wij eenigzins anders hebben
uitgedrukt ; wij hadden daar liever geschreven geen godsdienstlooze school ,
die door ter zijde stelling van Bijbel en Volkshistorie , voor de behoefte der
Protestantsche jeugd niet voldoende is."
a De Nederlander 753,
b In de gemengde school Bijbelsch cn histori,ch onderwijs in afzonderlijke uren voor de Protestanten. Zie even.
wel ook p. 46.
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In bladen van eene geheel andere rigting werd nu en dan ons gevoelen
omtrent de noodzakelijkheid van splitsing beaemd. Reeds in 1852 las men
in de Tijdspiegel: „ Wij begrijpen niet, hoe eene grondwet, bij het handhaven
van gemengde scholen, kan beloven : 1°. een onderwijs , met eerbiediging van
ieders godsdienstige begrippen en 2°. hoe zij kan belooven een voldoend
onderwijs. Wij voor ons koesteren die vrees niet voor sectenscholen , zoo
als men ze gelieft te noemen , die anderen doet sidderen; wij koesteren , na
al het gebeurde, nadat zoo vele en groote verwachtingen werden opgewekt,
inderdaad meer vrees voor gemengde scholen , niet als zij van zelve ontstaan,
maar als de wet ze opdringt. Wij zien vooruit, dat de toepassing eerier wet ,
waaraan gemengde scholen ten grondslag liggen, tot onoverkomelijke bezwaren
aanleiding zal geven. Waarlijk voor ons heeft de eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen dan eerst beteekenis, als zij niet neerkornt op uitsluiting
van godsdienstig geloof. Men behoorde dus, wilde men eerlijk zijn, de grondwet zoo uit te leggen, dat er alom van overheidswege voor de beide groote afdeelingen der Christeuheid openbaar onderwijs werd ingerigt." -- En in het
begin van 1853 : „Ja, wij schroomen niet, onze overtuiging uit te spreken,
dat het eigenlijke Staats-onderwijs zou moeten ophouden en in begunstiging van
het bijzonder onderwijs overgaan , even als dit bij de godsdienst en het godsdienstige leven plaats heeft , zoodra het onmogelijk blijken zou , in de openbare
school kinderen van een Christenvolk als zoodanig te onderwijzen en op te
voeden , en de volksschool niet verder zou mogen gaan dan de wetenschap....
Mogen er enkel kinderen van den Staat, en niet meer kinderen van het aloude
yolk van Nederland worden opgevoed ? dan zullen wij onder de eersten zijn ,
om de slooping der openbare scholen lijdelijk aantezien of zelfs te wenschen."
Zelfs in de Wekker van 22 September 1853 las men : „ Zal (le nieuwe regeling , die wij zoo verlangend te gemoet zien , om een einde te maken aan
den weifelenden en daarom zinkenden toestand van schoolwezen en onderwijs , het Christelijk element buiten hare voorschriften laten ? Dit zouden
wij als een onherstelbaren slag voor het openbaar onderwijs achten. Openbare gezindtescholen dus? Eene onmogelijkheid. Afzondering naar de twee
groote afdeelingen der Christenen onder ons?
Hoe behagelijk voorgesteld,
hoezeer daartoe gedrongen door de spanning tusschen deze afdeelingen, durven wij die afzondering niet onbepaald voorstaan en toch , wij bekennen het

ronduit, zij sehijnt ons het eenige middel, hoe egoistiseh het ons als Protestanten voorkomt, om de Christelijke schoolopvoeding te redden."
Voeg hier nu bij de gebeurtenissen van April 1853 en de optreding van
een Ministerie hetgeen voor de. regten der Protestantsche bevolking in de
bres staan en niet enkel , naar men zich vleide , tegen den persoon , maar
ook, in hetgeen voor het Protestantisme levensvraag is, tegen het stelsel van
Thorbecke zou gekant zijn.
Voorzeker men wist dat het Kabinet niet antirevolutionair was ; doch onder de hoofdtrekken op wier eerbiediging mogt worden gerekend was ook rege-

ling van het Onderwijs in verband met den eiseh van een Christelijk Volk.
Met groote verwondering dus werd , voor zoo ver men er op acht sloeg,
in Julij vernomen de, volgende dispositie op een aanvraag om eene bijzondere
school te Uithuizen. „De Minister van Binnenlandsche Zaken , geeft namens den Koning aan de Adressanten te kennen dat blijkens de ingewonnen berigten noch Burgemeester en Wethouders van Uithuizen, noch
Gedeputeerde Staten van Groningen gezind zijn aan Adressanten de verzochte vergunning te verleenen ; dat van Regeringswege pogingen zijn in
het werk gesteld om die autoriteiten tot eene gunstige beschikking te bewegen dat deze pogingen evenwel vruchteloos zijn gebleven en alzoo , vermits
de betrokken autoriteiten niet gedwongen kunnen worden de gevraagde magtiging te verleenen , aan bet verzoek der adressanten niet kan worden voldaan. ' Had dan de wet van 1806 waarlijk , de ingezetenen aan de winekeur , ook aan de Godsdienstige vooroordeelen , van plaatselijke en gewestelijke autoriteiten overgeleverd ? En zou , aangenomen de juistheid dezer
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opvatting , in dergelijk systeem eerst bij eene algemeene wet op het onderwijs , die men ad calendas Graecas te gemoet zag, wijziging kunnen worden
gebragt?

1 December 1853.
' Althans , bij de begrooting (Afdeeling Onderwijs) , moat niet langer
omtrent de beginselen van den Minister van Binnenlandsche Zaken , met
betrekking zoo tot de bestaande, als tot de aanstaande verordeningen, onzekerheid zijn.

Mijnheer de Voorzitter , in het najaar van 1850 was de wet op
het onderwijs niet volkomen in gereedheid ; in het najaar van 1851
kon de Minister omtrent de wet niets beloven ; in het najaar van
1852 ontvingen wij berigt dat aan de wet gestadig met ijver werd
voortgewerkt. In het najaar van 1853 is door dezen. Minister te
kennen gegeven dat hij zich vleit de wet nog in deze zitting te
kunnen indienen ; hetgeen men ook aldus zou kunnen uitdrukken ,
dat hij de behandeling in deze zitting als ondenkbaar beschouwt.
Inderdaad , na de misrekening van den vorigen Minister, kunnen
wij veilig aanriemen dat de wet noch in deze noch in de volgende , noch , ik durf niet zeggen in welke zitting tot stand zal komen. En daar het eindelijk tijd wordt dat er iets aan een zoo
gewigtig onderwerp worde gedaan, wensch ik te onderzoeken : wat
er reeds nu, niet door partiele wetten (ik zal geene partiele wet
vragen , bij den menigvuldigen arbeid die reeds aan den Minister
opgelegd is) , maar volgens de bestaande verordeningen zou kunnen worden verrigt; niet contra legem, niet in fraudem legis, maar
volgens den waren zin en geest van wetten en besluiten.
Ik begin met het bijzonder lager onderwiis. Hieromtrent verzoek ik dat men voor de oprigting van bij zondere scholen , bij
voortduring en, waar het noodig is, bij toeneming, lette , niet enkel
op het getal, maar op den aard der scholen ; de behoej-Ze niet afhankelijk make van de willekeur der plaatselijke overheden , en zoo
veel mogelijk zorge dat de ingezetenen niet door verkeerde interpretatie der verordeningen worden gekweld. Ik wensch dat in menig
opzigt gevolgd worde het voorbeeld van den vorigen Minister. Hij zal
begrijpen waarom het mij onmogelijk is, in verband met hetgeen ik
zoo dikwerf in deze Kamer gezegd heb , aan zijne daden , ook omtrent het bijzonder onderwijs , onvoorwaardelijken lof te schenken.
Evenwel ben ik dankbaar voor de circulaire van 2 December 1849;
dankbaar voor de uitmuntende wijs waarop hij , in de zitting van
24 November 1852, de belangen en de regten van het bijzonder
lager onderwijs voorgestaan heeft.
Bij de optreding van dit Ministerie zijn er bij sommigen reactionnaire velleiteiten ontstaan ; ik ben overtuigd dat de Minister
aan geene reactie denkt ; ik voeg er bij ; thans is , onder elken
Minister, in dit opzigt, reactie ondenkbaar. Men heeft ons dozer
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dagen eene vraag gedaan , waarop het hagchelijk is antwoord te
geven : wat hebt gij , wat heeft uwe partij ooit verrigt ? 1k spreek
niet van raij zelven, maar, zonder vrees voor tegenspraak, heweer
ik : de vrijheid van godsdienstige b-cjeenko9nsten en van het bijzonder lager onderwijs heeft , door de practische volharding mijner
vrienden , gerugsteund door een aanzienlijk deel der Natie, over
de vrijzinnigheid in Kerk en Staat getriumfeerd.
1k kom tot het openbaar lager onderwiis.
Wat bedoelen wij ?
wat meenen wij reeds nu van den Minister te mogen te gemoet
zien ? welke zijn de hoofdliinen van de regeling der openbare
volksschool?
Wat wij bedoelen? Nog ten vorigen jare dacht de Minister
van Binnenlandsche Zaken, waarlijk buiten mijne schuld, dat wij
enkel bijzondere scholen verlangden , aan het openbaar schoolwezen
weinig waarde hechtten , misschien ook niet genoeg indachtig waren
aan de regten van den Staat. Het tegendeel is waar. Wij wenschen een deugdelijk openbaar onderwijs en handhaving der regten
van den Staat ; maar ook de pligten van den Staat moet men in
het oog houden. De Staat is gebonden aan den eisch en de behoefte
der Kerk. Gem onmisbaarheid van een voorafgaand overleg met
de Kerk ; geen oprigting van gezindheichscholen; geen leerstellingen of catechetisch onderrigt; maar inachtneming door den Staat van
de godsdienstige behoefte der Natie, gelijk ze uit Gezindheden is
zamengesteld. Dit is de beteekenis der uitdrukking , waarvan men
zich zoo dikwijls een schrikbeeld heeft gemaakt ; publiek regt der
Gezindheden; waar van godsdienst en zedelijkheid sprake is, mag de
Staat niet eigendunkelijk te werk gaan; het geloof der Gezindheden behoort het rigtsnoer der Regering te zijn.
Wat verlangen wij reeds nu van den Minister ? Geene staatscommissie. Neen; hetzelfde wat ik herhaaldelijk in de vorige Kamer
te berde gehragt heb: erkenning, ook van wege het Gouvernement,
dat de gemengde school facultatief is; dat het wenschelijk is , waar
geen overwegende finantiele bezwaren bestaan, in groote steden, als
de bevolking het verlangt, de splitsing te doen plaats hebben , en
dat daartegen in verordeningen en reglementen geen bezwaar ligt.
Het besluit van 1842 laat ik daar. Het is doodgeboren. Het is
nooit ten uitvoer gelegd, omdat het in een land , als het onze , niet
vatbaar voor ten-uitvoer-legging was. Maar de wet van 1806 ? Omtrent de bijzondere scholen heeft de vorige Minister van Binnenlan.dsche Zaken gezegd dat zich, naast de wet, eene soort van verkeerde traditie gevormd had. Evenzeer, acht ik , wat de openbare
scholen betreft. Wat wil de wet van 1806 ? zij heeft, dit is waarschijnlijk, vereeniging ondersteld; maar zij heeft voorgeschreven opleiding tot Christeliike deugden. En dat zij niet enkel in naam het
Christelijk beginsel bedoeld heeft, blijkt uit de afzonderlijke bepalingen die voor Israelitische scholen gemaakt zijn. De wet heeft ook
gebruik van de Heilige Schrift en voordragt der volkshistorie gewild.
Maar wat is er gebeurd? Eerst is er eene strekking naar proselytisme
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geweest. Zoo iemand , dan heb ook ik mij tegen dezen zijdelingschen invloed op de Roomschgezinden verzet. Naderhand is men
in een ander uiterste vervallen ; de Bijbel , de volkshistorie en het
Christelijk element is van lieverlede geweerd, en van welke traditie
heeft men zich hiervoor bediend ? Het Christelijk beginsel is opgevat in den ziu van een Christendom, onergerlijk ook voor de
Israelites , en van eene zedekunde zonder dogmatieken grondslag.
Het voorschrift van de wet is prijs gegeven, om vast te houden aan
eene onderstelling , waarbij voorzeker de ontwerpers van de wet nooit
aan zoodanige verandering van omstandigheden, noch aan dergelijke
gevolgtrekkingen hadden gedacht.
Reeds veel zou gewonnen zijn , indien het Gouvernement aan de
splitsing , waar ze mogelijk is, bevorderlijk was. Dan zouden voor
den Minister ook de hoofdlijnen die ik op het oog had , aannemelijk zijn. Vooreerst , dat voor opvoeding worde gezorgd ; geene
scheuring van onderwijs en opvoeding. Ten andere , dat de opvoeding Christelfjk zij. Ten derde, dat de Christelijke gehalte niet
aan het wisselvallig oordeel van een Ministerie of van de burgerlijke autoriteiten , maar aan den aard en de behoefte der Christelijke gezindheden ter toetse worde gebragt. Eindelijk , dat men
dwang vermijde en er zooveel mogelijk aan de vrije ontwikkeling
der Natie overgelaten zij.
Misschien zal iemand zich verwonderen dat ik op eenigzins stelligen toon het woord voer. Van waar dit P Vooreerst , hebben wij
aanspraak op mededeeling der inzigten van het Gouvernement ; de
verklaring van 26 April , niet enkel oorlogs-werktuig , bevat hieromtrent niets ; ook later heeft men hierover niets vernomen. Ten
andere geldt het een nationaal regt ; er zijn regten, die van de
willekeur, noch der Kroon , noch der Staten-Generaal , maar enkel
van het gemeen overleg behooren afhankelijk te zijn ; er zijn ook
historische regten waaronder hier te lande de Christelijke volksopvoeding behoort , waarop , zelfs niet met gemeen overleg van de
drie takken der wetgevende magt , inbreuk mag worden gemaakt.
Ook zijn evengemelde hoofdtrekken de uitkomsten van den strijd
der laatste jaren in deze Kamer en onder de Natie. Het zijn
vruchten eener langdurige polemiek, die wij ons niet molten laten
ontnemen.
1k kom tot het hover onderwijs. 26n speciaal punt gaat mij
zeer ter harte. De benoeming van de professoren in de godgeleerdheid. Ook door anderen zal dit wel ter sprake worden gebragt. Ren woord slechts. Volgens de Memorie van Beantwoording moet er, niet op den eisch der Hervormde Kerk, enkel op de
wetenschap worden gelet. Tk zal gaarne vernemen hoe dit overeenkomt met art. 56 van het Koninklijk besluit van 2 Augustus
1815: „De faculteit van godgeleerdheid tot vorming der kaveekelingen voor de HERVORNIDE godsdienst;" in verband ook met art.
58 : „Aan de behoefte van het hooger onderwijs in de Roornschkatholiike godsdienst , zal door het subsidieren van seminaria op
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onderwijs in de godsdienst bij de Luthersche , Doopegezinde en
Remonsitrant8che gezindheden." Ik zal gaarne weten waarom gelet
moet worden op alle gezindheden, behalve op de Hervormde Kerk.
Nog wijs ik op art. 10 van het besluit van 5 December 1816,
tot oprigting van het Luthersch 8enzinarium: „De academische graden van candidaat en van doctor in de godgeleerdheid voor het
Luthersche kerkgenootschap zullen verleend worden door de theologische faculteit van de hoogeschool te Leyden, bij welke , in dat
geval, de hoogleeraar in de stellige godgeleerdheid zal vervangen
worden door den gewonen hoogleeraar van de Luthersche kweekschool te Amsterdam."
Verder wensch ik aan de Kamer eene algemeene beschouwing
te onderwerpen. Er is periculum in mord. Dit heb ik ook in
1850 alhier verklaard, en sedert zijn wij , onder het stelsel van
vooruitgang, op hetzelfde punt blijven staan. Ik omgeef mij met
alle voorzorgen tegen te zware verantwoordelijkheid. Ik spreek
ill het algemeen , enkel over die wetenschappen , waarover ik welligt he regt heb oordeel te vellen ; ik Beef toe dat er menigvuldige uitzonderingen zijn ; maar ik beweer dat de toestand onzer
academien veel te wenschen overlaat in verband met de ontwikkeling der Natie. Ik steun op het rapport der Staatscommissie van
1849 , waar dit op den voorgrond gesteld is. Ik wensch dat de
aandacht ook van het Gouvernement op dit rapport worde gevestigd. Eenig blijk hiervan zou niet overtollig zijn, ook ter opbeuring van tegenwoordige en toekomstige staatscommissien; vooral
na het ijzingwekkend tafereel onlangs omtrent het lot van haar
arbeid alhier opgehangen. In dit rapport wordt aangedrongen op
vrije ontwikkeling der wetenschap ; geen dwang-collegien meer ;
daarentegen privaat-docenten , en wat dies meer zij. Ik zal dit
nu niet aanroeren , daar ik zelfs geene partiele wetten van den
Minister verlang. Ik vraag slechts wat thans in het vermogen
van den Minister is ; namelijk , volgens de voordragt der Staatscommissie , vermeerdering , overeenkomstig de behoeften der wetenschappen , van het getal hoogleeraren ; vooral op zoodanige wijze,
dat men op de ver8ckeidenheid der rigtingen in de wetenschap acht
sla. Iemand zegt welligt, dit is altijd gesched. Ik zal geen
feiten opnoemen. Het zou mij niet moeijelijk vallen treffende bijzonderheden aan de Kamer, ik zeg niet mede te deelen , maar iii
herinnering te brengen. Ik zal liever wijzen op de oorzaak en,
ook in voorbeelden , op de verderrelijke gevolgen van het kwaad.
De oorzaak ligt in eene goede hoedanigheid van onzen landaard;
in vredelievendheid, afkeer van polemiek, van twistvuur. Hierdoor
heeft men vergeten het eigenlijke doel eener hoogeschool, niet enkel
of vooral het geven van onderwijs. In den tegenwoordigen stand
der wetenschap, om de menigvuldigheid van boeken en hulpraiddelen , ware het niet ondenkbaar , bij wel ingerigte staats-examens,
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de academien of te schaffen en evenwel behoorlijk onderrigte personen voor de verschillende maatschappelijke betrekkingen te verkrijgen. Op eene academie moet zijn ontwikkeling der geesten door
striid; eene hoogeschool is een strijdperk ; animal disputax te zijn
is de eerste hoedanigheid van een academieburger. Geen ontwikkeling
der wetenschap zonder strijd. Eene academie is te regt vergeleken
bij een brandpunt waar , door den gloed der discussie , de wetenschap zelve wasdom verkrijgt ; waar men tegen de bezwaren van
het practische leven door vuurproef gehard wordt ; een brandpunt
waarvan licht , warmte en gloed over het geheele land moet nitgaan. Hoe zal dit geschieden indien elke vonk gesmoord , elk ontvlambaar element geweerd wordt ? Gij wilt licht en warmte , en
gij wilt Been vuur ! — En welke zijn de gevolgen geweest ? In
de wetenschappen welke het onderwerp ook mijner beoefening hebjammerlijke eenzijdigheid, conventionele eigenben uitgemaakt
udisheid, monopolie en laatdunken.dheid en exclusivisme, waarvan
een einde moet worden gemaakt ; want de uitkomst is schadelijk
voor het Vaderland geweest.
Indien de Vergadering het veroorlooft , breng ik daarvan twee
voorbeelden bij.
Met het eene ben ik verlegen ; indien ik er een wist, even treffend , ik zou het liever geven. Het betreft de antirevolutionaire
partij. Nog onlangs hebben landgenooten a ook van niet gewone
bekwaamheden , met wetenschap en belezenheid rijk begaafd , en ontsteld , gelijk zij te kennen gaven , door de meerdere kracht onzer
partij in deze Kamer , onderzoek gedaan naar hetgeen door ons
geleerd en bedoeld wordt. Zij hebben bevonden dat wij aan de
Natie , terwijl we haar in tweedragt brengen , wilden opdringen
een regeringsvorm zamengesteld uit middeneeuwsche begrippen , uit
het despotisme van Lodewijk XIV , en uit de leerregelen van Dordt.
Nagenoeg ten zelfden tijde , heeft zich een ander landgenoot b opgedaan , bekwaam , scherpzinnig , van wien de anti-revolutionaire
partij meermalen teregtwij zing ontving , maar, , door zelfstandige
studie bekend , behalve met de politieke letterkunde van oils Vaderland , met het staatsregt en de geschiedenis in haar geheelen
omvang , en inzonderheid met hetgeen Frankrijk en Engeland in
vroegeren en lateren tijd op wetenschappelijk terrein te voorschijn
gebragt heeft. En wat heeft deze ontdekt ? de verwantschap dezer
partij met Guizot en Burke, en zelfs is mijne getrouwheid aan
die leermeesters , door hem, met citaten uit mijne geschriften , bij
mij Lang in vergetelheid geraakt , sedert 1829 , gestaafd. Nu vraag
ik hoe is het met de politieke ontwikkeling der Natie , zoo begaafde en gemoedelijke landgenooten ons uitmaken voor landbedervers en voorstanders van dweepzucht en dwinglandij ; ons die,
meer dan twintig jaren , naar vermogen het voetspoor gevolgd hebben van staatslieden bekend als verdedigers bij uitnemendheid van
waarheid en regt ? AArat zal de politieke organisatie van het yolk
—
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kennis van geschiedenis en staatsregt gelouterden publieken geest
bezield wordt ?
Een tweede voorbeeld ontleen ik aan eene zinsnede uit de Memorie van Beantwoording , nopens meergemelde benoeming van
professoren in de theologie. Volgens den Minister is er niet gelet op de verscheidenheid der rigtingen in de Ilervormde Kerk.
Ik zal den Minister niet ten kwade duiden dit lakoniek antwoord,
doch hoe heeft van hen die de Minister raadpleegt dergelijk antwoord kunnen uitgaan ? Natuurlijk gevolg der eenzijdigheid waarvan ik sprak. Immers op eenzijdig standpunt kent men weldra geene
andere rigtingen meer ; men erkent geen wetenschappelijkheid dan
die het merk en den stempel van eigen inzigten en beschouwingen
draagt ; geen wetenschap dan die haar domicilie in eigen studeervertrek en dat van vrienden en strijdgenooten heeft. Aldus ziet
men (ook bij de meeste goedwilligheid) ter voldoening aan onze
wenschen geen kans. Immers , in elk die tot onze zienswijze
behoort , is reeds hierdoor het merk van onwetenschappelijkheid
kenbaar. Meer en meer heeft eene partij in het kerkbeheer de
overhand , in wier schatting men , om wetenschappelijk te zijn, zich
vereenigen moet ook met hen door wie, hetgeen volgens de kerkleer der Hervormde gezindheid, de grondslagen der Christelijke

waarheid uitmaakt , aangerand wordt. Zal in de handelwijs van
het Gouvernement verandering plaats hebben ? 1k begrijp dat men
huiverig is benoemingen te doen ook in onzen zin en geest. Evenwel het is tijd bet verbroken evenwigt te herstellen , gehoor te
geven aan billijke wenschen , en de wrijving der denkbeelden niet
langer te beletten, ter ontwikkeling van elke wetenschap onmisbaar.
Ik vraag geene reactie. Ik ben, sprekende uit mijn eigen'stand-

punt , gedachtig aan het regt van alien. Er is matiging , geen
aanmatiging in onzen wensch. Eenige aandrang was mij , dacht
ik , vergund ; met het oog op den aard van onze rigting ; op gestadig 2&it8tel; op hetgeen wij van dit Ministerie te gemoet zien,
en op het belang ook van het Kabinet.
Aan de te regt zoo genaamde Christeliik historische partij heeft
men verweten dat zij voor slechts enkele onderwerpen hart heeft.
Dit verwijt is onbillijk. In al wat voor het Vaderland nuttig kan
zijn ; in al wat inderdaad de stoffelijke welvaart van het yolk bevordert, kan op onze medewerking rekening worden gemaakt, al
is het dat finantiele en politieke bemoeijenissen voor het wezenlijk
en bestendig heil van Nederland niets kunnen baten , zoo niet hooger belangen den rang verkrijgen , die daaraan toekomt. Het is
noodig ernstig na te gaan wat ter tegemoetkoming aan de behoeften der minvermogenden kan worden verrigt. Evenwel geloof ik
niet dat ik mij omtrent mijue landgenooten te gunstige voorstelling
maak , wanneer ik beweer dat er duizenden zelfs onder de hulpbehoevenden zijn, die verlangen dat er niet voor hunne tijdelijke be-

hoeften alleen, maar bovenal, door betere inrigting van kerk en
school , voor het zielevoedsel van hen en van hunne kinderen worde
gezorgd.
Ik ben gedachtig geweest aaii het gestadig uitstel. Gedurende
eene reeks van jaren zijn deze onderwerpen telkens vruchteloos te
berde gebragt ; en in welken toestand zijn wij geraakt ? Men make
zich geene begoochelingen ! Ook over het lager onderwijs, indien
men onbevangen deskundigen raadpleegt , zal men spoedig erkennen
dat de tijd der triomfkreten voorbij is.
1k heb gelet op hetgeen van dit Ministerie mag worden verwacht ; op den oorsprong van dit Ministerie heb ik gelet. Wij
hebben verwacht en wij verwachten gewij zigde politiek. Wij ontkennen dat dit Ministerie geene andere roeping zou gehad hebben
dan om de Protestantsche opgewondenheid te sussen ; zoodat wij
straks andermaal , door plotselinge verandering van personeel , met
gevaarlijk reactionairen sprong , in den toestand , zoo niet van Maart
1848, van Maart 1853 zouden worden gebragt.
1k heb gelet op het belang ook van dit Kabinet. Ik wensch,
vooral bij hetgeen ik nu zeg, mij voor overdrijving te wachten.
Evenwel geloof ik op den voorgrond te mogen stencil , dat de
rigting, waartoe wij behooren, tot het ontstaan en de instandhouding van dit Ministerie heeft medegewerkt. Wij wenschen dit
Ministerie te blijven ondersteunen. Wij kunnen dit niet (het is
dikwijls gezegd en kan niet te dikwijls worden herhaald) dan volgens de eigenaardigheid van ons beginsel: daarbuiten hebben wij
geen kracht. Zoo wij iets vermogen , het is omdat dit beginsel
bij een niet onaanzienlijk deel van het yolk sympathie vindt. Ik
moet er een wenk bijvoegen, niet overtollig bij de omstandigheden
die wij beleven en misschien spoedig te gemoet gaan ; door den
zamenloop van gebeurtenissen en de verhouding der partijen zijn
wij voor het Ministerie , op dit oogenblik nog een , ik zeg niet
onmisbaar, maar toch zeer bruikbaar element. In de Kamer is
ons getal eenigzins vermeerderd , en hoog waardeer ik de winst.
Waarom vooral hebben wij in kracht gewonnen ? omdat, hoe gering het getal zij (en ook een gering getal kan somtijds beslissend
gewigt hebben) , wij niet meer, gelijk vroeger,, kunnen worden
geteld; ik althans weet niet hoe velen er van onze partij hier zijn.
Met andere woorden : de scheidsmuur is gevallen , terwijl wij van
onze beginselen niet afgeweken zijn ; in plaats van op ons zelven
te staan , zijn wij nu met de geheele Kamer in verband. Wat
de bruikbaarheid van het element betreft, vergete bet Ministerie
ook niet dat wij vergelijkenderwijze nog meer kracht hebben , ik
zeg niet bij het kiezersvolk , maar bij het yolk in het algemeen ,
bij. het Nederlandsche yolk.
Bit Ministerie is een conservatief Ministerie. Ik zeg niet dat
al de leden van dit Ministerie altijd conservatief geweest zijn ; ik
zeg : dit Ministerie is thans , in handel, werking en doel , bij uitnemendheid conservatief ; ik voeg er bij : wij hebben hier en elders
5*
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niet in de rationale sympathien steun hadden; omdat zij niet
moisten , of zich in de practijk niet hadden herinnerd , dat men ,
om waarlijk conservatief te zijn , staan moet op onveranderlij ken
grondslag, op hetgeen ook voor de volkeren en de Ministerien
de ervaring onzer dagen heeft het overvloedig geleerd — het eene
noodige mag worden genoemd; op het Christelijke stand- en steunpunt , waarop alleen men kracht ter bescherming van ieder refit
en ter ontwikkeling van elke vriiheid verkrijgt.

*„*- De 'leer van der Brugghen , van mijne rede gewag makende, zeide :
Ik acht mij gelukkig van mijne homogenieteit te kunnen doen blijken.
Wanneer men het beginsel dat de gemengdheid niet meer verpligtend moet
wezen , op den voorgrond plaatst — wanneer men het den tijd laat om
langzamerhand wortel te schieten , wanneer men alzoo tot de overtuiging
zal komen dat het beginsel van verpligte gemengdheid der scholen bij ons
vreemd , aan de wet opgedrongen en in dezelve niet inheemsch is en nadeelig voor onze volksopvoeding en voor ons onderwijs, — wanneer men het
oor zal leenen aan geachte stemmen uit bet buitenland ons toeroepende, waarop
ik zou kunnen wijzen, die onze wetgeving op het onderwijs uitnemend achten en daaraan boven andere de voorkeur geven, mits daaruit worde weggenomen de verpligting van gemengd onderwijs, — dan zal de weg gebaand
worden voor eene vreedzame oplossing dezer gewigtige quaestie. Ja , ik
koester het vertrouwen, dat men , langzamerhand tot dat denkbeeld komende,
op dien weg voortgaande, van schrede tot schrede weinig moeite zal hebben
om eene goede wetgeving tot stand te brengen , door niet veel nieuwe wetten te maken , maar door eenvoudig in de wet van 1806 in eenige opzigten
die verbeteringen te brengen , welke aan aller wenschen zullen kunnen voldoen." — De heer van Rappard: „Ik ben van gevoelen , dat de lagere
scholen niet alleen moeten worden toegewijd aan het onderrigt, maar ook
aan de opvoeding , waarvan de godsdienstige opleiding onafscheidelijk is.
Ik weet , dat dit niet in alle oorden van ons vaderland kan plaats hebben
voor de verschillende godsdienstige gezindheden , doch door den beer Groen
is reeds opgemerkt, dat dit in grootere plaatsen kan geschieden in al die
gemeenten , waar onderwijzers van de verschillende godsdienstige gezindheden
zijn toegelaten , alsmede in al die gemeenten , waar al de ingezetenen tot
slechts eene godsdienstige gezindheid behooren. 1k wensch dat dit door den
Minister moge worden bevorderd en dat, voor zoo verre het bestaan der wet
van 1806 hierdoor een hinderpaal mogt opleveren — ik wil dit thans niet
beoordeelen , -- de. Minister ons eerlang in de gelegenheid zal stellen dien
hinderpaal uit den weg te ruimen."
Weinig reden was er om in het antwoord van den Minister te berusten.
Het stelsel van Thorbecke: het algemeene standpunt der Regering tegenover
het verlangen naar Christelijke opvoeding. „Ik geloof dat het tot stand
komen eener wet op het onderwijs eerst dan mogelijk zal zijn , wanneer bij
het beoordeelen der voorgedragen bepalingen steeds voor oogen wordt gehouden het algemeene standpunt waarop de Regering geplaatst is, en waarvan
zij niet mag afwijken bij het behandelen van dit belangrijk onderwerp. In
abstracto beschouwd, geloof ik dat geene scheiding tusscben opvoeding en
onderwijs moet gemaakt worden ; maar het is eene andere vraag of, van
Haar standpunt , de Regering voor zoodanige Christelijke opvoeding kan en
moet zorgen bij de wet. Ik weet zelfs niet of in bet algemeen zoodanige
staatszorg voor de opvoeding wel zou worden gewenscht." Voor de bestaande verordeningen , in het openbaar onderwijs , verpligte gemengdheid ;
in het bijzonder onderwijs, willekeur der plaatselijke besturen : „ Bijaldien,
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krachtens de verordeningen, aan een plaatselijk bestuur of aan Gedeputeerde
Staten de beslissing is opgedragen , dan geloof ik , dat de Vergadering het
mij ten goede zal houden, dat ik, als Minister, niet tusschen beide treed."

Mijnheer de Voorzitter, , welligt had ik in deze Vergadering
nooit moeijelijker taak. Ook na de uitmuntende wijze waarop veel
is wederlegd van hetgeen tegen mij aangevoerd was, ben ik evenwel verpligt , voor de beantwoording van menig bezwaar , in dubbele mate de -welwillendheid der Kamer te verzoeken.
Ik begin met een tweetal opmerkingen , zoo even door den voormaligen Minister van Binnenlandsche Zaken , ik zou bijna zeggen
naar den trant van de uitnemendste redenaars in de democratien
der Grieksche en Latijnsche oudheid, tegen mij gemaakt. Tk had,
in mijne veranderlijkheid , nu plotseling gesproken van eene Christeliik historische partij. Eerst nu ? voor twintig jaren reeds heb
ik dit in uitgegevene geschriften gedaan ; ook zijn wij anti revolutionairen , juist omdat we staan op Christelijk historisch terrein.
Ik zou het hebben doen voorkomen, als of de Kamer zich met ons
had vereenzelvigd. Ik vraag : is mij eenig woord ontvallen , hetwelk aanleiding geeft tot het verwijt dat ik mij aan eene zoo
dwaze en onbetamelijke voorstelling schuldig gemaakt heb ? Indien
ik door een aanval van dezen spreker altijd eenigermate geschokt
word, ik acht het ook een opbeurend verschijnsel dat hij telken reize
bepaaldelijk tegen ons het woord voert ; zelfs wanneer ik getracht
heb te vermijden al wat op een terrein , waar hij zeer raakbaar
is, hem zou kunnen kwetsen.
Ik zal eerst sommige bedenkingen opnemen, daarna meer opzettelijk , ook in verband met de rede van den Minister , de twee
punten behandelen die op den voorgrond hebben gestaan ; de benoeming van de /toogleeraren in de godgeleerdheicl en de facultative
splitsing der openbare school; eindelijk het onderwerp beschouwen
in verband met de politieke onstancligheden van den day.
Het geachte lid uit Almelo a heeft gevraagd : Als gij spreekt
van de eischen der Kerk , welke Kerk bedoelt gij ? in een Staat waar
onderscheidene gezindheden historische en verkregene regten hebben,
bedoel ik , niet eene gezindheid , maar , zonder uitzondering , alle.
Hij zegt : het onderwijs is een deel der opvoeding. Het onderwijs is van de opvoeding onafscheidelijk ; in dien zin , dat er niet
alleen tucht , maar vorming van het hart vereischt wordt. Het familiereyt , waarvan de vorige Minister van Binnenlandsche Zaken
sprak , werkt fraai op het papier ; maar , zonder opvoeding op de
school, zal er voor het grootste deel der natie geene opvoeding zijn.
De spreker nit Almelo heeft nationaal onderwijs tegenover kerkeliik
onderwijs gesteld. In Nederland kunnen velen zich denkbeeld maken van nationaal onderwijs buiten invloed der Kerk , en
er is van het woord nationaal zoo velerlei misbruik gemaakt dat
wij , door dien klank alleen , niet onmiddellijk uit het veld worden gejaagd.
-

-

-
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besluit van 1842, dat ik rakelings , om.dat het eigenlijk nooit kwaad

deed , vourbijging. Dit besluit was in Nederland onuitvoerbaar, ,
en aan den geachten spreker , die de heilzame wet van 1806 vermeld heeft , moet ik , even als aan den spreker nit Almelo , doen
opmerken dat beider systeem de wegcijfering is van de beginselen
der wet van 1806.
Omtrent het h,00ger onderwijs ondersteun ik den wensch, dat het
staats examen van 1845 , welligt eenigzins gewijzigd , worde hersteld. Aan den spreker uit Maastricht h , heeft zijne ondervinding,
op binnen- en buitenlandsche hoogescholen verkregen , geleerd dat
de hoogleeraren , die zich het meest beklagen over de Regering ,
den minsten invloed hebben op de studerende jeugd. Evenwel de
krachtigste stem tegen de afschaffing van het staats-examen is van
een hoogleeraar wiens uitstekende begaafdheden grooten invloed
op de jeugd hebben , van den hoogleeraar Cobet.
Ik ondersteun den wensch naar een observatorium te Leyden.
Het lid uit Maastricht schijnt te beweren dat hetgeen eerie academie verkrijgt , aan alle moet worden verleend. 1k dacht niet
dat er , naar het systeem van gelijkheid en uniformiteit , omdat
er drie academien bestaan , Of een drietal sterrewachten of niet
eerie moest zijn. Ik hoop dat de regering niet wachte met een
observatorium te Leyden , tot dat een sterrekundige van Europesche
vermaardheid bezwijke , ook ten .gevolge der ongeschiktheid van
het locaal.
Ik ondersteun den wensch naar splitsing van geschiedenis en
tad. De Memorie van Beantwoording verwijst naar de aanstaande
wettelijke verordeningen. Ik vrees dat de Minister , terwijl hij
zich illusie maakt , aldus schier ad calendas Graecas verwijst ; het
finantiele bezwaar zal niet onoverkomelijk zijn. Wel acht ik met
den spreker nit Maastricht dat alles afhankelijk is van de mannen die onderrigt geven ; maar dart moet men ook de zeldzame
talenten opzoeken , niet voorbijzien; nooit den eenen om politieke
consideratien weren , den tweeden C naar een ander werelddeel laten
vertrekken.
Het lid uit Utrecht a heeft mij in verlegenheid gebragt, door de
opmerking dat ik over verachtering van het academisch onderwijs
mij onvoorzigtig zou hebben uitgelaten. Ik heb slechts geparaphraseerd hetgeen voorkomt in een stuk ook door hem onderteekend , het rapport van de staats-commissie van 1849.
-

„Vooral de inwendige toestand der universiteiten eischt hervorming. Wij
willen geenszins beweren , dat de hoogescholen zelve, door eene gebrekkige
uitvoering van de bestaande bepalingen , tot de noodzakelijkheid deer hervorming hebben aanleiding gegeven : wij matigen ons geen oordeel aan over het
onderwijs door elken bijzonderen hoogleeraar gegeven : over de wijze , waarop de
faculteiten in het afnemen der examina zijn te werk gegaan over de academische tucht, gelijk die tot hiertoe door de senaten is gehandhaafd. Maar wij
a SCIIIMMELPENNINCE VAN DEB OYE.
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C BEETS (van tvien men vreesde dat hij mar de Kaap zou vertrekken.)

d VAN GOLTSTEIN.

— 71 —
stemmen volkomen in met het gevoelen van hen , die, zonder de vele goede
vruchten, die het hooger onderwijs sinds meer dan dertig jaren heeft gedragen,
te miskennen , zonder regtmatige hulde te weigeren aan de mannen, die niets
onbeproefd lieten om dat onderwijs steeds meer vruchtbaar te maken , nogtans
meenen dat er veel te verbeteren valt."

Deze zinsneden stel ik tegen hetgeen het geachte lid tegen mij in
het midden gebragt heeft.
Ik kom tot de benoeming der hoogleeraren in de godgeleerde faIk zal kort zijn , o111 hetgeen reeds gezegd is , en om de
soort van argumenten die tegen ons gebruikt zijn. Zoo hebben
de leden uit Utrecht en Almelo gesproken als of de Hervormde
Kerk was in een normalen toestand en als of — ik wil slechts
een voorbeeld nemen — het examen door de provinciale kerkbesturen voldoendcn waarborg gaf van beantwoording aan den eisch
der Kerk. Is men dan met haar gedesorganiseerden toestand ten
eenen male onbekend ? Zoo heeft de spreker nit Almelo uit het
besluit van 1815 willen betoogen dat op de welenschap alleen , en
niet op het regt der Kerk, moet worden gelet. Ik kan daar niets
tegen inbrengen ; indien hij , na de lezing , van het tegendeel niet
overtuigd is , moet ik hem de overlezing verzoeken.
Het lid uit Maastricht schijnt niet zeer bekend met den aard
der geschilpunten in het Hervormde kerkgenootschap. Ik heb groot
crediet voor hem op het gebied van staatsregt ; minder evenwel
op dat van kerkelijk staatsregt ; nog iets minder, wanneer hij zich
in theologische quaestien begeeft. Althans nu heeft hij daarin een
uitstap gewaagd waarbij hij op een dwaalspoor geraakt is. wij
moesten te vrede zijn , omdat onder zijn Ministerie op den eisch
der Hervormde Kerk gelet was ; immers nooit was er tot hoogleeraar in de theologische faculteit aangesteld een Lutheraan,
Mennoniet of Remonstrant. 0, wat naauwgezetheid ! maar de geschillen zijn juist van zoodanige natuur dat wij , met het oog op het
regt der Hervormde Kerk , wel eens veel liever zouden hebben een
Lutherschen hoogleeraar, dan een Hervormde die het examen bij
een provinciaal kerkbestuur afgelegd had. De spreker wees op een
algemeen Chrietelijk terrein, in onderscheidene provincien verdeeld.
Zeer juist ; alleen zou er tusschen hem en ons over den aard van
dit algemeen terrein wel eenig verschil zijn. Ik acht het te
minder noodig hierover uit te weiden, omdat waarschijnlijk door
de omstandigheden weldra over het een en ander meer licht zal
opgaan ; omdat de natuur der verschilpunten meer duidelijkheid zal
verkrijgen voor iedereen ; omdat het openbaar zal worden dat het
om geene schoolsche spitsvondigheden te doen is, wier behandeling
enkel in het studeervertrek te pas komt , maar om wanrheden die
in den eigenlijken zin levensquaestien mogen worden genoemd. Ik
acht dat , misschien spoedig , de verbazing , de verontwaardiging , algemeen zijn zal over het onregt dat aan de Hervormde
Kerk geschiedt. Ik zou wenschen dat nu reeds dit Ministerie
uit eigen beweging deed waartoe men , eerlang welligt
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Nu het punt dat mij vooral ter harte gaat, de facultative splitsing der openbare school. Ik dank den Minister voor de vriendelijke en welwillende wijze , waarmee hij op onze aanmerkingen
en bepaaldelijk ook op de mijne gelet heeft ; en wensch elk woord
te vermijden, dat den schijn van onbescheidenheid zou kunnen hebben.
Omtrent het bijzonder lager onderwijs zal de Minister volgen het
spoor van het vorig Gouvernement ; hier blijft dus alleen het
bezwaar dat , naar onze meening , de plaatselijke en gewestelijke
autoriteiten niet willekeurig de autorisatie mogen weigeren , maar
in de uitoefening van him refit gebonden zijn , onder toezigt van
het centraal bestuur , aan den zin en. geest der bestaande verordeningen en bepaaldelijk der wet van 1806.
De Minister heeft zich voor als nog niet willen uitlaten omtrent
de hoofdlijnen waarvan ik sprak, ofschoon op dit oogenblik — de
Minister wenscht nader overleg — meer overhelling, dunkt me , naar
de beginselen van zijn voorganger, dan naar de onze bespeurd wordt.
De facultative splitsing heb ik in 1851 en 1852, evenzeer als
in 1853, albier voorgestaan. Ik verheug mij in meerderen bijval;
de woorden vooral ook van den afgevaardigde uit Zutphen a hebben mij grootelijks verblijd. Des te meer is hetgeen over dit
gewigtige punt door den Minister gezegd is, mij eene teleurstelling geweest. De Minister zegt: „het grondbeginsel van de wet
van 1806 is de gemengde school." Waar is dit te lezen in de
wet , en staat er in het Reglement A niet uitdrukkelijk dat er
opleiding tot Christeliike deugden moet zijn ? zal de Minister, ter
handhaving van hetgeen hij een beginsel der wet van 1806 noemt,
ook zoo ver gaan , dat in steden , waar splitsing reeds plaats gehad heeft , dit voor het vervolg worde belet?
Nog altijd onderstelt men dat , met splitsing van de school, het
oprigten van gezindheidsscholen bedoeld wordt. Reeds in 1851
heb ik alhier het verschil doen uitkomen tusschen het oprigten van
gezindheidescholen dat is scholen voor Lutherschen , Remonstranten , Afgescheidenen , enz. , hetgeen van staatswege onder de
ongerijmdheden behoort , en eene inrigting van het schoolwezen
waardoor de openbare instellingen, ook wat de godsdienstige behoefte betreft, bruikbaar zijn voor de bevolking. Zelfs het lid uit
Maastricht — het is verwonderlijk nadat de zaak zoo dikwerf,
jaren achtereen, ter sprake gebragt is — koestert nog altijd hetzelfde
denkbeeld van ons, dat wij namelijk van de openbare school willen
maken eene gezindh,eidsschool, waar niet alleen de speciale leer van
de Hervormde Kerk , maar de meest eenziidige, uitsluitende, clogmatische (ik weet niet of hij nog meer bijvoegelijke naamwoorden
gebruikt heeft) opleiding gebragt wordt. Volgens hem begeeren
wij dit zelfs voor de openbare school. Wi.j verlangen het zelfs niet
in eene bijzondere school. Indien hij zich de moeite wil geven
a VAN RA "PAID.
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de school te bezoeken , welke wij in deze stad hebben opgerigt,
zal hij, ik houd mij hiervan overtuigd, ontwaren dat zij bruikbaar is, niet alleen voor Hervormden die aan de meest eenzijdige ,
uitsluitende, dogmatische rigting gehecht zijn, maar voor alien,
die op de waarheden welke de Protestantsche gezindheden gemeenschappelijk , als hoofdzaak van het Christendom , belijden, gesteld
zijn. Dit werpt, meen ik, een geheel ander licht over ons verlangen , en, voegt men er bij dat wij het zijn door wie naleving
der wet van 1806, naar den eisch der veelzins veranderde omstandigheden , begeerd wordt , dan zal ons denkbeeld welligt voor zeer
velen en ook voor den Minister aannemelijk zijn.
Nog een punt snag ik niet onvermeld laten, waar ik den spreker
uit Almelo a en den voormaligen Minister van Binnenlandsche
Zaken tegen mij vereenigd ontmoet. Het betreft :mijne aanmerking
dat , al is het Diet onder wettelijke vormen, de anti-revolutionaire
partij in Nederland wel jets tot stand gebragt heeft.
De spreker uit Almelo zegt : gij maakt u illusie. Dit kan iedereen gebeuren ; zelfs aan hem is het gebeurd , toen hij nu twee
jaren geleden, in eene uitmuntende rede, welke hij in Brie hoofdpunten had verdeeld , betoogd heeft dat de anti-revolutionaire partij
nagenoeg had opgehouden te bestaau 1 .
Hij heeft gezegd , en de vorige Minister heeft met nadruk bevestigd, dat ik de verdiensten der vriizinnigheid miskend had. Hoe!
wij , nietelingen , zouden op de vrijzinnigheid gezegevierd hebben;
het was veeleer de vrijzinnige, de liberate partij , die de vrijheid
van onderwijs en van godsdienstige zamenkomsten verleend had.
Het lid uit Almelo noemde de liberate partii en sprak in &nen
adem van het vorige Gouvernement en van den vorigen Minister
en zijne verdiensten omtrent het bijzonder onderwijs. Maar de
liberale partij , in wetenschappelijken en parlementairen stijl , is de
rigting die , niet enkel sedert 1848, maar sedert 1795 en vroeger, hier te lande en elders de overhand gehad heeft. Wanneer
was het dat hier of elders de vrijzinnigheid, ik zeg niet de vrijheid beloolde, maar de vrijheid gar? Ik wil het veld aan den
spreker uit Almelo ruim laten ; hij kan zijne voorbeelden uit elk
land ontleenen , ook uit Frankrijk , om te toonen welke heerlijke
vrijheidsvruchten , ook bijv. van 1848 tot 1851 (het is heden DE
TWEEDE DECEMBER) aan den vrijzinnigheidsboom gegroeid zijn.
Maar in Nederland toch moet voor de vrijheid van bijzonder
olden/1)i1s en van godsdienstige zamenkomsten, aan de vrijzinnigheid
de eer worden gebragt ? Het tegendeel is waar. De vrijzinnigheid
in Kerk en Staat heeft ons de vrijheid van bijzonder onderwijs betwist ; voet voor voet hebben wij ze op die rigting veroverd : ook
op dat terrein heeft zij de gewetensvrijheid miskend, en ook zij,
door wie de vrijheid van onderwijs, ten gevolge van de meer op,

Zie le Deel , p. 143.
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gewekte nationale behoefte , op het papier der Grondwet gebragt
is, hebbeu ons in de moeijelijke veeljarige worsteling nooit eene
behulpzame hand gereikt.
De vrijheid van godsdienstige bijeenkomsten. Ik heb gezegd dat
ik den vorigen Minister, ook met op een terrein waar hij zeer
trefbaar is, noodeloos wil kwetsen. Het is mij dus genoeg wanneer
ik het jaartal 1837 genoemd heb. Den spreker uit Almelo zal ik
straffen alleen met de herhaling dat de practische volharding der
anti-revolutionaire partij, in het veroveren van de vrijheid van godsdienstige zamenkomsten en van bijzonder onderwijs, over de vriizinnigheid in Staat en Kerk de zege behaald heeft.
Ik eindig met een woord , naar aanleiding der politieke omstandigheden die wij beleven en te genioet gaan. — Wat is , wanneer
ik zamenvat het antwoord van den Minister op onze, naar ik dacht,
billijke en gematigde wenschen, de uitkomst der zaak ? dat ons
niets , niets hoegenaamd , toegezegd is. De Minister zal zich niet
verzetten tegen een amendement, waarbij de geheel vritie beschikking
over meerdere gelden 1 zou worden verleend. Geen Minister zal
zich tegen dergelijk amendement verzetten, of liever, elk Minister
of lid der Kamer behoort zich tegen dergelijk amendement te verzetten. Wij hebben het regt aan de Regering wenschen kenbaar
te maken , maar zoo we , bij amendementen , ter suppletie van de
begrooting , de een zijn observatorium te Leyden , de ander zijn
professoraat te Utrecht of te Groningen , gaan oprigten , begeeft de
Kamer zich op administratief terrein en vergeet roeping en pligt.
Met leedwezen dus , met teleurstelling, herhaal ik ; er is ons niets
toegezegd. Wanneer ik vergelijk de rede van den vorigen met die
van dezen Minister , zie ik groot verschil in de vriendelijkheid der
vormen , waarvoor ik dankbaar ben ; groot verschil in het verwij zen
naar een nader overleg, waarvoor ik dankbaar ben ; maar op dit
oogenblik is aan de Christelijk historische partij niets toegezegd en
het schijnt dat wij de voortzetting moeten verwachten, althans ten
onzen opzigte , van hetgeen onder het vorig Gouvernement geschied
is. En nu wil ik spreken , Diet in ons belang, maar in het belang
van het Vaderland en van het Kabinet , en vraag : is dit in de
tegenwoordige omstandigheden. raadzaam ?
De crisis , in April 1853 begonnen , is niet voorbij. Tel uw
vijand niet te ligt, acht u zelven niet te sterk, en vergeet niet
dat somtijds ieder bondgenoot, ook de zwakste, niet alleen bruikbaar is, maar onmisbaar. Vergeet niet dat de strijd voortduurt;
geen systeem van transactie, naar de allezins gepaste waarschuwing
die men dezen morgen reeds gal', geen systeem van pacificatie,
of zoo ik het triviaal mag uitdrukken , van amadoueren baat u.
De vijand vergeeft niet hetgeen gij verrigt hebt, en waarom niet ?
Omdat hij op herovering kans ziet. Met geen afweren en afwachten kunt gij volstaan. ire strijd moet op vijandelijk gebied
-

1

Ter benoeming van nog een hoogleeraar in de theologische faculteit.
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worden overgebragt. En hoe ? aan de Natie moet blijken dat er
tusschen u en het vorig Gouvernement een wezenlijk en gunstig
verschil is. Wat hebben tot dusver de beraadslagingen over de
begrooting te dien aanzien geleerd ? Ik heb met genoegen gehoord dat de Ministers zijn verantwoordelijke dienaars van den
Koning , maar ik had gaarne vernomen hoe de ministeriele verantwoordelijkheid , onder eene monarchale regering , in verband gebragt
wordt met den wensch naar een Ministerie, zoo als het , in 1848
niet alleen , maar steeds , naar den eisch van een parlementair en
constitutioneel Gouvernement, verlangd werd. Het stelsel der organieke wetten zal worden gehandhaafd. De afschaffing van art.
;Z9] van het Code Penal is nog in het verschiet. 1k ga niet
verder, maar zou het dan Diet wenschelijk zijn dat, ten minste in
onderwerpen waarop de belangstelling is gevestigd van een deel der
Natie hetwelk tot verandering van zaken medegewerkt heeft , eenige
tegemoetkoming verleend wierd ? 1k wijs naar een terrein, waar
de vorige Minister — dit zal bezwaarlijk worden weersproken —
de Grondwet niet ten uitvoer gelegd, en begrippen heeft voorgestaan , die ergerlijk aan een groot deel der bevolking geweest zijn.
1k wil aan dit Kabinet steun geven in den godsdienstzin der Natie.
Ik eindig met een citaat; omdat, waar men van beginselen spreekt,
het dikwerf zoo moeijelijk is den schijn van zedemeester te ontgaan.
Ongeveer een jaar geleden, heb ik mij veroorloofd aan den vorigen Minister deze zinrijke regels van den Christen-wijsgeer Vinet te
onderwerpen : „Les questions religieuses dominent en secret touter
les autres ; leur action mysterieuse et profonde trompe tous les
calculs. Elle tend le piege le plus invisible et le plus inevitable
a la politique mondaine." De Minister was en bleef, zeide hij ,
aan de wereldsche politiek gehecht en voor den valstrik niet bevreesd. Ook ik had niet gedacht dat de voorspelling zoo spoedig
zou worden vervuld.
1k eindig thans met de woorden van een staatsman wien geheel
Europa , ook na zijn val en meer nog welligt dan voor 1848,
eerbiedigt , van Guizot.
„Les croyances religieuses aspirent a resoudre les problem es fondamentaux de notre nature et de notre destine individuelle. C'est
la leur premier et leur grand dessein , plus grand que le maintien
meme de l'ordre dans la societe. A ce seul titre, et surtout a ce
titre-la , un respect profond leur est di', car elles tiennent a ce
qu'il y a dans l'homme de plus intime , de plus puissant et de
plus noble. La politique , qui ne voit pas ces faits-la, ou ne
s'incline pas respectueusement quand elle les voit , est une politique
futile, qui ne connait pas Nome, et ne sacra pas le diriger dans
les grands fours."
Op mijne vraag of de Minister, waar reeds afzonderlijke scholen bestaan ,
die zou opheffen , was het antwoord dat daaromtrent geen bepaald voornemen
bij de Regering bestond. — Geen bepaald voornernen? derhalve zoodanige
opheffing was geoorloofd , was denkbaar I Inderdaad , zoo de Minister in
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deze zienswijze volhardde, hadden wij , ook wat het openbaar onderwijs betreft , met de verandering van Ministerie verloren. In 't algemeen kwam
nu het zonderling verschijnsel aan het licht der handhaving , ook door het
nieuwe Ministerie, van een stelsel, onaannemelijk voor eene Natie die Christelijke volksopvoeding waardeert , en dat eene der voornaamste oorzaken
geweest is waardoor de val van het vorig Ministerie onvermijdelijk werd.

De Tijd vereenigde zich met hetgeen door mij over de wet van 1806 gezegd was. „Erkenning door het gouvernement, dat de gemengde school
fakultatief zij. De geest der wet van 1806 ja heeft vereeniging van gezindheden op de scholen ondersteld, maar bet voorschrift is christelijke opleiding.
Dus geen wering van bijbel, van volkshistorie, van het christelijk element
op de openbare volksschool. Waar de splitsing mogelijk is, moet zij plaats
hebben. Wij hebben volkomen vrede met deze ontwikkeling van de wet van
1806, ofschoon zij misschien naar de geschiedenis en de letter beoordeeld tot
eenigen twijfel zou kunnen grond geven wij nemen daarmee vrede, onder
eene voorwaarde, dat waar splitsing van kinderen niet mogelijk is , daar
niet, onder voorwendsel van christelijk onderwijs, aan de israelitische, of
katholieke, of luthersche jeugd, enz. hervormd christendom, orthodox-gereformeerde, Dortsche-anti-revolutionaire geschiedenis worde geleerd. Zonder
deze voorwaarde zou de wet van 1806 en de Grondwet van 1815, 1840 en
1848 eene leugen zijn, en met de regten der andersgezinden de spot worden
gedreven. Wij verlangen geene dupe te zijn en zouden 't niet verdragen ,
als men poogde door zulke taktiek ons geloof en onze regten te verkorten."
De heer van Woelderen , door zijne geschriften bij uitnemendheid als deskundige bekend, schreef in de Boekzaal: „ Een wetenschappelijke strijd is
eerst in de Nederlander , toen in de Nederlander en de Gids gevoerd voor
de gezindte-scholen aan den eenen kant en voor de gemengde scholen aan
de andere zijde, en het einde is geweest eene vereeniging in bet beginsel:
Waar het mogelijk is, afzonderlijke scholen van staatswege voor Protestanten
en Roomsch-Katholieken."
Ook met betrekking tot bet Onderwijs, waren de volgende regels merkwaardig in de Memorie van toelichting der voordragt op bet beleid der Regering in Nederlandsch Indie: „ De bewering, dat de Nederlandsche staat
is een christelijke staat, en daarom de verspreiding van het christendom , zoo
niet door aktive, dan althans door passive middelen moet bevorderen, is niet
aannemelijk. Wat ook te dien aanzien de persoonlijke wenschcn molten zijn
van hen, die het staatsbestuur uitmaken , zij mogen , ambtshalve handelende,
niet vergeten, dat de nederlandsche staat geene bepaalde kerkelijke geloofsbelijdenis heeft ; en dat elke poging, om de eene godsdienstige overtuiging
boven de andere te begunstigen, eene afwijking zou zijn van het in de
grondwet gehuldigde beginsel van gewetensvrijheid en gelijkstelling der gezindheden." Dit is, schreef ik a, het algemeene standpunt van bet Gouvernement. Omdat aan de vroegere betrekking van de Gereformeerde Kerk op
den Staat een einde gemaakt is; omdat Nederland niet meer een Hervormde
en — ook in 1853 is het gebleken — nog geen Roomsch Catholieke Staat
is ; omdat de Staat in dien zin geene bepaalde Kerkelijke geloofsbelijdenis
heeft , daarom zal de Regering bevoegd en verpligt zijn , in de openbare
handelingen en inrigtingen , het Christendom ter zijde te stellen ; als eene
Godsdienstige overtuiging
wier begunstiging , al hehoort zij onder de perals Grondwetsoonlijke wenschen van hen die het Staatsbestuur uitmaken,
schennis en Constitutioneel wanbedrijf zou moeten worden beschouwd. Deze
radicaal-vrijzinnige interpretatie der Grondwet ontvangen wij van een Ministerie hetwelk, dachten wij , het publiek refit der Gezindheden erkent.
Dit systema is te meer betreurenswaard, omdat het de teederste belangen,
van het Moederland zoowel als van de Overzeesche bezittingen, aan de leer
a De Nederlander
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- 77 van den Godsdiensteloozen Staat (l'Etat ath,oe) prijs geeft. Bkivoorbeeld in
het Onderwijs. Het is, in bet belang van het Vaderland , onze hartelijke
wensch dat de Minister van de ongrondwettigheid en van het ongeoorloofde,
op Nederlandschen bodem , eener terzijdestelling van het geloof der Natie
worde overtuigd. Ware dit de zin der Grondwet, geene voordragt op het
onderwijs, maar eene herziening van de artikels der Grondwet die aanleiding tot dergelijk eene opvatting geven , zou worden vereischt. Op dit
standpunt kan de Minister geene wet voordragen dan in den zin en geest
van het Besluit van 2 Januarij 1842, van het Ontwerp van 1849, en van
hetgeen Thorbecke door scheiding van onderwijs en opvoeding bedoeld heeft.

De Nederlander wees op de regels van Cousin in 1833, uit het Rapport dat hij , als lid der kamer van de Pairs , uitbragt over de wet op
bet Onderwijs. „ L'art. 9 du projet du Gouvernement attachait au moins
une ecole publique eletnentaire a toute commune, et ii etait evident qu'imposer une ecole publique a une commune n'est pas lui interdire d'en avoir
plusieurs si elle pent les entretenir, et que dans ce cas ou repartira le mieux
possible entre ces diverses ecoles tous les enfants de la commune. Une foule
de communes urbaines ont plusieurs ecoles, et alors , au lieu de disseminer
dans ces ecoles les enfants des differentes communions, c'est la pratique constante de l'administration de rassembler dans une meme ecole les enfants
d'une meme communion , quand ils sont assez nombreux pour composer une
ecole entiere, et quand les ressources locales le permettent. La Chambre
des deputes a pense que cette pratique etait assez importante pour trouver
place dans la loi; c'est un nouvel hommage a la liberte religieuse auquel
nous nous reunissons, et nous vous proposons d'adopter Pamendement de la
Chambre des deputes, en le redigeant de la maniere suivante: „ Dans le cas
oil les circonstances locales le permettraient, le Ministre de l'instruction publique pourra, apres avoir entendu le conseil municipal, autoriser a titre
d'ecole communale des ecoles plus particulierement affectees a chacun des
cultes reconnus par l'Etat." Ainsi , quand it n'y aura qu'une seule ecole ,
tous les cultes la frequenteront, et y puiseront une instruction commune ,
qui , sans nuire a la liberte religieuse toujours placee sous la garantie de
Part. :2 du titre 1. fortifiera les liens qui doivent unir tous les enfants de la
meme patrie. Quand it y aura plusieurs ecoles dans une commune , les differents cultes se les partageront. Ces differentes ecoles seront toutes etablies
au meme titre ; elles auront la meme dignite , et tous les habitants de la
commune contribueront a leur entretien , comme dans une sphere plus elevee
tous les citoyens contribuent a l'impOt general , qui soutient les differents
cultes. Cette mesure de haute tolerance nous a paru conforme au veritable
esprit religieux, favorable a la paix publique, digne des lumieres de notre
siecle et de la munificence d'une grande nation."
Ik voegde er bij : „ Het zij ons vergund aan den Minister van Binnenlandsche Zaken , bij het ontwerpen der wet , de overweging aan te bevelen
van dit fragment."

18 Maart 1854.
*.,„7 De Commissie voor de verzoekschriften bragt het volgende rapport nit :
„K. G. Kremer en 36 andere inwoners van Uithuizen en nabijliggende
plaatsen (provincie Groningen) , geven te kennen , dat zij reeds in 1851 aan
eene commissie lilt hun midden hebben opgedragen om werkzaam te zijn tot
het verkrijgen van vergunning tot oprigting eener bijzondere school der eerste
klasse , overeenkomstig de wet op het lager onderwijs ; dat door alle lagere
en hoogere besturen en autoriteiten , tot wie zij zich ten dien einde hadden
gewend , bij herhaling afwijzend op hun verzoek is beschikt ; dat zij daarop
aan den Minister van Binnenlandsche Zaken de toedragt der zaak hebben
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bekend gemaakt en zijne tusschenkomst verzocht bij een adres van den 10
Augustus 1852 , en zich eindelijk tot Zijne Majesteit den Koning hadden
gewend ; dat door Zijne Excellentie voornoemd, bij missive van 14 Junij
1853, n°. 137 , Vde afdeeling , aan hen in naam des Konings is te kennen
gegeven , dat, blijkens de ingewonnen berigten, burgemeester en wethouders van Uithnizen , noch Gedeputeerde Staten van Groningen gezind
zijn de verzochte vergunning te verleenen ; dat van regeringswege pogingen
zijn in het werk gesteld om die autoriteiten tot eene gunstige beschikking te
bewegen ; dat deze pogingen evenwel vruchteloos zijn gebleven , en alzoo ,
vermits de betrokken autoriteiten niet gedwongen worden de gevraagde magtiging te verleenen , aan het verzoek der adressanten niet kan worden
voldaan.
Om deze redenen verzoeken de adressanten , met het oog op het misschien
spoedig door de Regering aan te bieden wets-ontwerp betrekkelijk het onderwijs , dat deze Kamer adaarbij in welwillende overweging moge nemen de
belangen der adressanten ten aanzien van de opvoeding van bun kroost, het
dierbaarste hun van God op aarde geschonken , opdat zij niet bij voortduring genoodzaakt worden hunne kinderen naar geene andere scholen te kunnen zenden, dan waarvan de Bijbel geweerd is ; en opdat de wet zoodanige
banden wegneme en ten minste volledige ruimte geven moge tot oprigting
van zulke scholen, waar gezorgd wordt, dat er, benevens onderrigt in vele
nuttige en noodige wetenscbappen , ook zuiver bijbelsch onderwijs gegeven
wordt , en waar zij hunne kinderen zonder gewetensbezwaar kunnen'laten
opvoeden in de leer die naar de godzaligheid leidt.
Uwe Commissie heeft de eer voor te stellen , te besluiten , om dit verzoekschrift , als in betrekking staande tot een welligt spoedig te verwachten
wets-ontwerp, ter inzage der leden , te doen nederleggen ter griffie."

Bit adres zou aanleiding kunnen geven tot interpellatie. Ik
zal evenwel enkel aan de Kamer verzoeken van haar belangstelling
te doen blijken, door verzending bij afschrift aan. den Minister.
Het geldt hier ingezetenen, die oprigting van eene bijzondere school
der eerste klasse verlangen en, door de plaatselijke en gewestelijke
autoriteiten herhaaldelijk afgewezen , zich tot de Hooge Regering
hebben. gewend. De Regering, overtuigd van de billijkheid van
het verzoek , heeft getracht in de zienswijze der besturen verandering te brengen. De pogingen zijn mislukt en de Regering
antwoordt dat er geene mogelijkheid is het verzoek toe te staan.,
vermits de betrokken autoriteiten niee gedwongen kunnen worden.
1k vraag : is het wenschelijk dat in eene zaak als het onderwijs
(voorzeker niet van plaatselijken of gewestelijken aard) de ingezetenen overgeleverd zijn aan de willekeur van plaatselijke en gewestelijke autoriteiten?
De reden der aanvraag ligt in gewetensbezwaar. 1k wil hier
niet ten voordeele der adressanten doen gelden , dat ze , blijkens
het adres, verlangen Christelijke opleiding, gelijk de wet van 1806
voorgeschreven heeft. Ik bepaal mij bij de opmerking dat het
hier een godsdienstbezwaar geldt , en vraag : is het wenschelijk
dat in hetgeen de Godsdienst betreft , de ingezetenen aan de willekeur van de plaatselijke en gewestelijke autoriteiten , weerloos en
zonder dat de Regering tegemoetkoming kan verleenen , overgeleverd zijn ? Ik wend mij tot uw gevoel van regt, uw gevoel van
billijkheid , en vraag : is dit de interpretatie , die behoort gegeven
te worden aan art. 12 der wet van 1806? Zoo ja, is het niet hoog
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tijd dat tegen het ergerlijk misbruik door een algemeenen maatrevoorzien ?
V6Or dertien jaren is dit aan de Regering voorgesteld door de
Staats-Commissie voor het onderwijs. In andere opzigten zeer
verdeeld , heeft zij eenparig aan het Gouvernement verzocht te bepalen , „dat de autorisatie tot het opzigten van bijzondere scholen
niet dan om zeer gewiglige redenen zoude molten worden geweigerd , en dat in alle gevallen de redenen voor het afwijzen van
het daartoe gedaan verzoek , binnen een bepaalden termijn , door
tusschenkomst van Gedeputeerde Staten aan het Departement van
Binnenlandsche Zaken , en vervolgens door het Departement aan
de beoordeeling des Konings zullen moeten worden onderworpen."
Nu zal men tegenwerpen: zou dit in 1854 niet ontijdig zijn,
bij de aanstaande regeling door de wet ? Ik antwoord dat men
welligt ook in 1841 aanstaa2zde regeling op het oog had , en dat ,
in de circulaire van 2 December 1849 , de Minister , terwijl hij
duidelijk zijn gevoelen kenbaar maakte omtrent de wenschelijkheid
van den maatregel , dien achterwege liet blijven bij het naderen
eener wetgeving op het lager onderwijs. De in 1849 naderende
wet is in 1854 niet gekomen wij zijn alien overtuigd dat zij ,
wegens de verscheidenheid der meeningen op dit punt , nog is op
verren afstand. Maar , al ware dit niet , dan nog zou ik vragen
of uitstel te pas komt , wanneer uwe medeburgers , in de eenvoudige en aandoenlijke bewoordingen van dit request , zich beklagen
dat hun het geven eener Christelijke opvoeding aan hunne kinderen , volgens de uitspraak van hun geweten , belet wordt ?
Men zegt: nu wordt met meer vrijgevigheid gehandeld; de voorbeelden van weigering zijn zeldzaam. Al zou er slechts een voorbeeld zijn, reden genoeg om er in te voorzien. 1k weet dat wetten
en algemeene verordeningen niet voor enkele personen worden gemaakt maar ik weet ook dat , wanneer door de toepassing der
wet , al is het slechts een persoon in zijne regten verkort wordt,
de loop van het onregt moet worden gestuit. De weigering is
niet zoo zeldzaam , en zal zoo zeldzaam niet zijn als welligt menigeen onderstelt. En waarom niet ? hiervoor is eene natuurlijke
oorzaak in de eenigzins verschillende opinien van den vroegeren
en den tegenwoordigen Minister. 1k ben dankbaar geweest voor
de circulaire van 2 December 1849 , ofschoon ik niet zoo ver ga
van de vermenigvuldiging der scholen op rekening enkel van de
circulaire te brengen. 1k verklaar de meerdere vrijgevigheid vooral
uit de verontwaardiging over de wijs waarop het rest van weigering , als wapen van godsdienstige onverdraagzaamheid , misbruikt
was. Maar ik zie niet voorbij dat de houding van den toenmaligen Minister gunstiger dan die van het tegenwoordig Gouvernement was. In de circulaire van 2 December 1849 lees ik :

gel

„ Niet zonder grond zou kunnen worden beweerd, dat de uitvoerende magt,
ten deze aan de besturen toegekend , uit den acrd der zaak ondergeschikt is
aan de algemeene uitvoerende magt, en dat derhalve door den Koning zou
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kunnen worden bepaald , dat , bij weigering van eenig provinciaal bestuur om
de magtiging tot oprigting eener school te verleenen , hooger beroep op Hem
zal worden toegestaan. Ik acht het evenwel, bij het naderen eener wetgeving
op het lager onderwijs, onnoodig zoodanig voorstel aan Zijne Majesteit te
doen" enz.

De Minister gaf duidelijk te kennen dat hij , des nood , het
voorstel doen zou. En wat zeide deze Minister in de zitting van
2 December 1853 ?
„Wat mij betreft, ik heb het altijd betreurd , wanneer om deze of gene
weinig voldoende reden door een gemeentebestuur de oprigting van bijzondere
scholen werd geweigerd. Ik meen in eene andere betrekking, waarin ik geroepen werd die verordeningen toe te passen, meer dan eens daarvan het
bewijs te hebben gegeven. Het is mijn voornemen om op dezelfde wijze voort
te gaan , doch ik wensch ook hierbij de bestaande verordeningen in acht te
nemen , en bijaldien kraehtens die verordeningen , aan een plaatselijk bestuur
of aan Gedeputeerde Staten de beslissing is opgedragen , dan yeloof ik dat
de Vergadering het mij ten goede zal houden , dat ik , als Minister , niet
tusschen beide treed. Ik wensch hierin volstrekt geene reactie ; evenmin in
deze zaak , als in vele andere opzigten."

In 1849 werden de besturen ongerust gernaakt; nu worden zij
gerustgesteld. Deze gewijzigde houding; deze verklaring dat het
Gouvernement magteloos is , heeft reeds vruchten gedragen. Wilt
ge nog een voorbeeld ? onlangs is ook in Friesland, aan de Lemmer, in dergelijke aanvraag door Gedeputeerde Staten gedifficulteerd; het betrof een school volkomen gelijk , zoo als uit de opgaven blijkt , aan de scholen , die sedert eenige jaren te Amsterdam ,
te Rotterdam , te 's Hage en elders opgerigt zijn.
De Minister zegt : „Ik wensch hierin volstrekt geene reactie,
evenmin in deze zaak als in vele andere opzigten." De Minister
zal bij nader overleg inzien dat hij juist reactie begaat en een
achterwaartschen tred doet. Dit althans hadden wij gewonnen, dat
de onbeperktheid van het regt der plaatselijke en gewestelijke autoriteiten twijfelachtig gekeurd werd. De Minister zou, dus voortgaande , bevorderlijk zijn aan den wensch van sommigen , die zich
vleijen dat thans aan hunne reactionaire velleiteiten een steunpunt
zal worden verleend. Het is meer dan tijd dat de strekking , die
zich weder openbaart , om terug te keeren tot noodlottige antecedenten , eindelijk door een algemeenen maatregel worde gestuit. Ik

vertrouw dat, indien ik al niet geslaagd ben al mijne medeleden
geheel te overtuigen , ik evenwel niet te veel vraag , wanneer ik
verzending bij afschrift aan den Minister voorstel.

*x* De motie werd bestreden door den beer van Goltstein , daarentegen krachtig ondersteund door den beer Thorbecke, mits onder eene belangrijke bijvoeging : „ Wil men er een verzoek bijvoegen aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, dat de Minister gelieve te onderzoeken , of hij het met
zijne inzigten van de bestaande verordeningen kan overeenbrengen zoodanige
beslissing te onderwerpen aan de hoogere beslissing van den Koning, tot eene
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dergeliike verzending zal ik gaarne medewerken." — Na eene cede van den
heer Mackay , kon ik met weinig volstaan.

Nog een woord bij hetgeen door den vorigen spreker gezegd
is. Ik vond ijverige bestrijding bij het lid uit Utrecht a en twijfelachtige ondersteuning bij het lid uit Maastricht b.
De spreker uit Utrecht verlangt dat wij ons niet zullen haasten.
Wanneer hij bedenkt hoe vele jaren de ingezei enen zijn blootgesteld geweest aan moeijelijkheden, als waarover thans weder is
geklaagd, zal hij erkennen dat ons geen overhaasting kan worden
te laste gelegd. Hij is bevreesd voor eene Circulaire ; ik ben
Neeleer dankbaar voor de circulaire van 2 December 1849, die
hem minder welgevallig schijnt te zijn geweest. HO is ook
niet voor een Koninkliik besluit; evenwel de spreker uit Arnhem
heeft reeds getoond dat eene reeks van besluiten de wet van 1806
heeft gewijzigd ; ook is er geen bezwaar tegen regeling bij eene
partiele wet. Hij ducht verandering in een wel geregeld en wel
passend systeem ; evenwel de verandering is niet van desorganiserenden aard; alles zou op denzelfden voet blijven, alleen zou er
hooger beroep zijn op den Koning. Bovendien, zoo een wel geregeld stelsel de regten van de ingezetenen in gevaar brengt, is
het wenschelijk dat daarop inbreuk worde gemaakt. Hij zegt
dat de besturen niet naar willekeur te werk gaan en gebonden
zijn aan de regels der wet van 1806 ; evenwel, met inachtneming
van die regels , smeden zij , volgens de usantie waarover wij ons
beklagen, uit de bevoegdheid om naar goedvinden te weigeren,
een wapen dat aan godsdienstige onverdraagzaamheid dienstbaar
gemaakt wordt.
Dc vorige Minister van Binnenlandsche Zaken, ons geacht medelid uit Maastricht, heeft in sommige opzigten mij de hand gereikt en zich over hetgeen ik zeide verblijd ; hij billijkt mijn verlangen, maar heeft bezwaar tegen de eenvoudige verzending 1k
heb ook tegen hem eene exceptie van niet-ontvankelijkheid ; zoo
even zijn twee requesten, het eene aan den Minister van Justitie,
het andere aan den Minister van Hervormde Eeredienst verzonden,
en ik heb geen tegenspraak vernomen ; waarom wordt nu in deze
zaak, welke hem evenzeer ter harte gaat als mij , door hem oppositie gemaakt?
Wanneer de Kamer zich met mijn voorstel vereenigt , zal de beteekenis en de kracht van die verzending blijken , aan den Minister des moods uit het Bijblad. Het is moeijelijk eene bijvoeging,
zoo als de geachte spreker wenscht, stante pede te formuleren; hij
zal me , volhardt hij , eene dienst bewijzen door , met de hem eigene
j uistheid en kracht, te formuleren hetgeen hij verlangt. Gaarne
zal ik het aldus gewijzigde voorstel ondersteunen. Zoo niet , dan
hoop ik dat, in eene zaak waarvan ook hij de billijkheid erkent,
hij zich niet tegen mijn voorstel zal blijven verzetten.
a VAN GOLTSTFIN.

II.

b

TILORBECKE.

C MACKAY.
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De heer Thorbecke formuleerde zijn denkbeeld in eene motie welke, nadat
ik de mijne had ingetrokken, met 35 tegen 17 stemmen aangenomen werd.
De Minister werd verzocht „ zijn gevoelen mede te deelen , of de bestaande
verordeningen niet gedoogen , de beslissing van gemeentebesturen of van
Gedeputeerde Staten , in een geval als dat van nevensgaand verzoeksehrift ,
aan de beslissing des Konings te ouderwerpen ?"

28 Maart 1854.
•** Het was na laugdurige- discussie over eene suppletoire begrooting
voor Oorlog dat de Minister van Binnenlandsche Zaken op dien dag aan
het verzoek den 18 Maart door de Kamer gedaan voldeed. „De weigering van tusschenkomst was , zeide hij , geene reactie, maar handhaving van
de wet, waarin alleen bij de wet door de Grondwet gevorderd verandering
kan worden gebragt."

Het is nu het oogenblik niet om met den Minister over de belangrijke aanmerkingen , door hem in het midden gebragt , in discussie te treden. Ik zal niet verdedigen den inhoud en vorm der
schrifteliike interpellatie. Ik reken mij , vooral daar de steller tegenwoordig is, niet tot verantwoording geroepen. Ik mag niet terugnemen wat ik omtrent achterwaartschen tred gezegd heb. De Minister
heeft de circulaire van 2 December 1849 niet ingetrokken , maar
zijne verklaring heeft ten gevolge gehad dat , terwijl vroeger plaatselijke en gewestelijke besturen, tegen de vrijheid van onderwijs
gekant, vreesden zich door afwijzing te compromitteren , zij nu
volkomen gerust gesteld zijn. Ik heb het , volgens den Minister,
aan mij zelven , aan mijne sommatie te wijten , zoo het op 2 December gesprokene min wenschelijke gevolgen gehad heeft. Maar
het was immers natuurlijk en pligtmatig, bij de begrooting, naar de
meening van den Minister te vragen ; bovendien reeds in Augustus
was het antwoord gegeven op het adres van Uithuizen , waarbijhet
systeem van het Gouvernement op stellige wijze geformuleerd is.
De Minister is in een betoog getreden , dat de wet van 1806
en de overige verordeningen niet toelaten aan het verzoek der adressanten te voldoen. Ik laat dit punt ter zijde ; ik wil aannemen
dat het betoog juist is. Nu zegt de Minister : geen voorziening
is mogelijk dan bij de algemeene wet ; eene wet waarvan het tot
stand komen nog in een ver gelegen verschiet is. Geen voorziening dus bij parade wet. Dit brengt mij in moeijelijken toestand , hetzij ik zie op het gewigt van de zaak , hetzij ik acht
geef op de houding van de Kamer , hetzij ik mij de pogingen
herinner ook door mij sedert lang ter verzekering van de vrijheid
van bijzonder onderwijs gedaan. Wanneer ik let op het gewigt van
Het is nu door de stellige en , zoo ik vrees , onherroede zaak.
pelijke verklaring van den Minister geconstateerd, dat, in eene zaak
die de teederste, de dierbaarste, de heiligste regten en vrijheden
betreft, waarbij de gewetensvrijheid op het spel is, de ingezetenen
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weerloos overgeleverd zijn aan het goedvinden van de gewestelijke
en plaatselijke autoriteiten ; dat zij nog jaren lang in dien toestand
kunnen blijven. Dit noem ik eene gesteldheid van zaken onvereenigbaar met de roeping en de waardigheid eener regering, onvereenigbaar met de regten der bevolking.
JYanneer ik let op de houding
der Kamer , vooral ook in de zitting van 18 Maart ; toen eene aanzienlijke meerderheid en die misschien nog grooter zou geweest zijn ,
indien men zich bepaald had bij eenvoudige verzending , door eenen
zelfs eenigzins ongewonen stap , van belangstelling blijk gaf. Wanneer ik let ook op vroegere pogingen, wier vruchteloosheid , althans
onder dit Ministerie , openbaar wordt. 1k gevoel nu dat ik misschien , tegen evil en dank , in de noodzakelijkheid zou kunnen
gebragt worden om te letten op het eenige middel hetwelk. de Grondwet , in dergelijken stand van zaken , den volksvertegenwoordiger
ter pligtbetrachting aan de hand geeft.
Na eenige woordenwisseling werd met 44 tegen 18 stetnmen eene motie
aangenomen van den heer van Iloevell om de verdere behandeling uit te
stellen tot een nailer te bepalen dag.

6 Mei 1854.
*„* In deze voortgezette beraadslaging verklaarde de Minister van Binnenlandsche Zaken dat er door de Regering, vermits de alzerneene wet binnen
weinige dagen bij den Raad van State zou inkomen, geen voorstel tot partiae regeling zou worden gedaan.

1k veroorloof mij eene praeliminaire opmerking. De spreker uit
Utrecht a zegt dat discussie tot geene uitkomst leiden zou. Voorzeker Diet , indien wij het voorbeeld volgen van den spreker , indien wij de quaestie overbrengen op het terrein van art. 194 der
gewijzigde Grondwet. De vraag betreft uitsluitend de bestaande verordeningen. Zij heeft met de gewijzigde Grondwet Diets gemeen.
Het is Diet te doen om de vrijgevige begrippen van 1848 te
ruilen tegen die van 1806. Het is te doen om, zoolang de vrijheid van onderwijs , in 1848 toegezegd , niet kan worden verkregen , te erlangen eenig surrogaat , eenigen meerderen waarborg
tegen de godsdienstige onverdraagzaamheid , die hier te lande betoond wordt. 1k betwist dus aan den Minister Diet dat op vroegere bepalingeu de strijdige beginselen , die in 1848 verkondigd
zijn , geen terugwerkende kracht hebben. De discussie zal tot eene
uitkomst brengen , wanneer de Vergadering zich vereenigt met eene
motie van orde, hetzij met die van een ander lid , hetzij met die ,
waarmede ik mijne rede zal besluiten.
Ik heb het woord niet gevraagd v66r den Minister , omdat ik ,
ofschoon mijn gevoelen wel voor niemand twijfelachtig zal zijn, in
a VAN GOLTSTEIN.
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den belangrijken strijd tusschen den vorigen en dezen Minister,
mij plaats op een neutraal terrein.
Is de Koning bevoegd om tusschen te treden ? 1k beoordeel de
aanmerkingen niet die voor en tegen zijn gemaakt. 1k trek er
alleen dit besluit uit, dat het een betwistbaar punt is. Deze Minister ontkent de bevoegdheid ; de vorige Minister verzekert than
op de meest stellige wij zedat ze bestaat. 1k zeg than. 1k zal mij
volstrekt niet inlaten met hetgeen ons op dit oogenblik door dezen
Minister omtrent eene beslissing , door zijn voorganger genomen,
is medegedeeld ; wij zien alien met belangstelling te gemoet hetgeen
daarop zal worden geantwoord ; ik had tot dusver niet gemeend
dat de vorige Minister, toen hij IVIinister was, van de bevoegdheid
des Konings volkomen overtuigd was. 1k heb met uitnemend genoegen zijn voortreffelijk vertoog omtrent de wet van 1806 gevolgd;
maar, tusschen de stellige en krachtige wijze waarop hij nu de
bevoegdheid der hooge Regering in het licht gesteld heeft en de uitdrukkingen in de circulaire van 2 December 1849, is groot verschil.
1k heb inij toen dikwerf afgevraagd : indien de Minister volkomen overtuigd was , zou hij zich dan bepaald hebben bij de zeer
twijfelachtige uitdrukking, niet zonder grond zou kunnen worden,
beweerd. Er zijn gronden voor en tegen ; niet zonder grond zou
ook kunnen worden ontkend.
1k kan mij niet voorstellen dat de
vorige Minister, zoo hij volkomen overtuigd geweest ware, de ingezetenen jaren achtereen, gelijk te Goes
een naam die zoo
dikwerf in deze Kamer geklonken heeft — zou hebben overgelaten aan hetgeen hij rekende te zijn vexatien van de plaatselijke en gewestelijke besturen. Wat zou hem dan belet hebben te
voldoen aan mijn verzoek, weinige dagen nadat de in bedoeling
allezins voortreffelijke circulaire het licht zag, in deze Kamer gedaan : dat ze in eene wet mogt worden geformuleerd ? 1 Hoe dit
ook zij , nu is er regtstreeksche tegenspraak, en ik trek nit dezen
merkwaardigen strijd dit gevolg: indien er, omtrent een punt van
zoo groot belang voor de bevolking, verschil kan bestaan tusschen
hen die aan het hoofd van het Bewind zijn , dan is het noodig
dat de ingezetenen tegen de wisselvallige meeningen der hooge
ambtenaren door wettelijken maatregel worden beschermd. Er behoort voorziening te zijn ; we zijn, naar ik mij vlei , bijkans alien
van oordeel dat de zaak zoo niet kan blijven. In een goeden zin
wenschen wij centralisatie. Het lid uit Maastricht heeft zich verwonderd nu in zijn wensch ondersteund te worden door hen die
vroeger weerzin tegen dit denkbeeld schenen te hebben. Voor
zoover men door centralisatie verstaat eenheid en kracht der hooge
Regering om te handhaven de regten der bevolking , heb ik hem
steeds de hand gereikt; in de beoefening van geschiedenis en
staatsregt heb ik steeds voor die centralisatie geijverd. 1k herinner mij zelfs dat ik op dit punt , bepaaldelijk in de zaak van het
—
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wet tot tegenstander gehad heb ; dat ik een amendement heb voorgesteld , om de kracht der locale vooroordeelen te breken , en dat
ik , door deskundigen buiten 's lands , bijv. Cousin en G uizot , ondersteuud , hier van de deskundigen verlaten , bijkans alleen heb
gestaan 1.
Er moet voorziening zijn , en voorziening
voeg ik er bij —
door eene wet. Eene wet , nu deze Minister ze noodig keurt , wordt
even daarom , al mogt ze , volgens het oordeel van zijn voorganger,, op zich zelve onnoodig zijn , voor hem en voor ons alien , die
bescherming der ingezetenen verlangen , onmisbaar ; hier geldt in
dubbele mate de spreuk : pod abundat non nocet.
Wij hebben dus eene we noodig , en ik heb hier dezen Minister tot bondgenoot : hij verklaarde op den 28 Maart : „zonder eene
wet is er geene mogelijkheid om aan den wensch van de sprekers
te voldoen." En waarin ligt nu het verschil? hij verwijst naar de
algemeene wet, terwijl wij het wenschelijk en noodig achten dat
onmiddellijk , ter betere naleving van de bestaande verordeningen ,
door parade wet worde voorzien. Nu zij het inij veroorloofd den
Minister te vragen , ook in verband met hetgeen hij ons zoo even
omtrent dit punt heeft medegedeeld; acht gij dergelijke wet ongeoorloofd, of onnoodiy?
Ongeoorloofd? zoo ja, hoe kan ik dit overeenbrengen met de denkbeelden uwer ambtgenooten ? ik weet , de denkbeelden van homogeneiteit zijn op den achtergrond geraakt, er zijn evenwel punten
waaromtrent ze nog betamelijk en onmisbaar gekeurd wordt. Gisteren hebben wij beraadslaagd over de straffen op misdrijven door
het krijgsvolk te water gepleegd, en in de Memorie van Beantwoording leest men : „het Gouvernement zou er eene gewetenszaak
van gemaakt hebben de zaak uit te stellen tot en afhankelijk te
doen zijn van het zoo onzeker lot eener voordragt tot meer algemeene herziening." Gisteren was het voordragen van eene particle
wet niet alleen geoorloofd , maar pligtmatig. Doch de Minister
zal welligt antwoorden — en heeft dit ook reeds eenigzins te kennen gegeven — het geldt hier eene van die organieke wetten, waaromtrent de Grondwet een termijn voorschrijft. Maar hoe dan met
den Minister van Justitie ? heeft deze niet op het punt van de
regterliike organisatie particle wetten, die in het systeem ingrijpen,
ter tafel gebragt ? Bovendien , er is welligt hier een misverstand.
Het is niet te doen om eene particle wet, die vooruitloope op de
algemeene wet ; het is te doen om, zoolang de bestaande verordeningen kracht behouden, in leemten te voorzien waaromtrent perienlum in moral is. Zou dit niet geoorloofd zijn? Zou er, zoo lang
de algemeene wet niet verkrijgbaar is, in de bestaande verordeningen
geene verbetering , waarvan de onmisbaarheid gebleken is , mogen
worden gebragt ? De Minister heeft voornamelijk gewezen op zijne
1
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---- 86 --verzekering dat binnen weinige dagen de ontwerpen op het lager
en middelbaar onderwijs aan den Raad van State zullen worden
toegezonden. Hij grondt zich dus vooral , niet op het ongeoorloofde , maar op het in de tegenwoordige omstandigheden minder
noodige eener tijdelijke wet. Dan evenwel let hij te weinig : 1°. op
de eigenlijke reden van beklag ; 2°. op den toestand , waarin wij,
ten gevolge zijner eigene verklaring geraakt zijn ; 3°. op de bezwaren tegen het spoedig tot stand komen der algemeene wet.
eigenlijke reden van beklag. Het kan , wat plaatselijke omstandigheden betreft, goed zijn dat er aan plaatselijke besturen
ook in de oprigting van scholen eenig gezag is toegekend. Maar
nooit is het wenschelijk het aldus niet naleven van de algemeene
regels die het onderwerp beheerschen aan de willekeur der plaatselijke autoriteiten over te laten. In dit opzigt beroep ik mij op
den afgevaardigde uit Maastricht. Ik vneg er bij dat vooral dan
aan plaatselijke willekeur niets mag verblijven, wanneer het, gelijk
hier , de godsdienst betreft. Daarover beklagen wij ons niet , dat
er gelet wordt op de behoefte; wij beklagen ons dat de behoefte
afgeleid wordt enkel uit het zielental; we beklagen ons bovenal
dat dit letten op de behoefte dienstbaar wordt gemaakt aan de
inzigten van eene partij , die geene verscheidenheid van rigting en
wil toelaten, en zelfs in de bijzondere scholen haar denkbeelden
tot maatstaf der opvoeding ook voor anderen. begeert. We beklagen ons dat , sedert eene reeks van jaren , eene partij invloed had
en heeft op het Bewind, die voorwaar nog jets ergers wil dan
hetgeen thans met zooveel weerzin godsdienst van &cud genoemd
wordt ; eerie caesaropapie , die nu aan plaatselijke autoriteiten ten
deel valt. Met den Minister ben ik het eens dat men de besturen
ook wel ten onregte beschuldigt en dikwerf op onvoorzigtige en
onbillijke wijze de uitdrukking willekeur bezigt. Maar evenwel
wij , medewetgevers, wij kunnen en mogen , wanneer het de behandeling van gewigtige vraagstukken betreft, de geschiedenis van
het vaderland gedurende het laatste tijdperk niet ter zijde stellen.
Niet ontkennen wat algemeen bekend is ; niet verbloemen dat,
vooral op Nederlandschen bodem , die onverdraagzame strekking
zich jaren achtereen vertoond heeft; eerst (behoef ik aan de besluiten van 1825 te herinneren ?) tegen de Roomschgezinden; naderhand en tot op den huidigen dag, tegen die rigting onder de
Protestanten , waartoe ik met mit* vrienden behoor. Is de verwantschap welligt twijfelachtig tusschen dergelijke handelingen en
de thans algemeen afgekeurde maatregelen die men tegen de Christelijke afgescheidenen in het werk gesteld heeft ? Wij mogen
niet vergeten dat de rigting welke ik op het oog heb, eene
onbegrijpelijke hardnekkigheid aan den dag legt, en dat, noch
de wet van 1806, die nooit dergelijk triumferen van eene rigting , nooit staatsmonopolie bedoeld heeft , noch de Grondwet
van 1815, noch de besluiten van 1830 en 1842, belet hebben
dat die rigting telkens weder de overhand behaald heeft. 1k
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hierin stemmen wij iminers overeen , dat en voor de belangen van
het onderwijs zeif, gelijk de afgevaardigde uit Maastricht dezen
morgen heeft herinnerd , en voor de handhaving der dierbaarste
en heiligste regten van het yolk, aan dergelijke overmagt paal en
perk moet worden gesteld ? En nu vrees ik veeleer , dat , ten gevolge van hetgeen in de laatste maa-nden plaats gehad heeft , deze
rigting, die verzwakt was, zich met frissche krachten wederom zal
openbaren.
Dit brengt mij tot het tweede punt , waarop de Minister niet
genoeg let : den toestand waarin wij, ten gevolge ziiner verklaring,
geraakt zijn. 1k wensch niet te herhalen hetgeen op 18 en 28
Maart gezegd is. Alles komt neder op de tegensteiling tusschen
de circulaire van 1849 (ook met het weifelende van sommige uitdrukkingen) en de verklaring van den Minister aan de ingezetenen van Uithuizen , ook hier den 2 December herhaald. De
Minister heeft op stellige wij ze verkondigd, niet te kunnen tusschentreden , hoedanig ook de beslissing zij van een plaatselijk en
gewestelijk bestuur. Wat is het gevolg nu reeds ? We hoorden
na dien tijd van soortgelijke weigering aan de Lenzmer ; dezen
morgen is rapport uitgebragt over soortgelijke weigering in de
provincie Groningen , te Stad8 Kanaal ; er wordt allerwege in die
verklaring een steunpunt gezocht voor hetgeen ik mij geoorloofd
heb te noemen reactionaire velleiteiten. Deze gaan zoo ver dat
door de invloedrijkste organen van de rigting welke ik bedoel,
de meest zonderlinge wenschen aan het Licht komen , de meest
vreemde aanmerkingen te berde worden gebragt. Bijv. men zou
wenschen , dat de scholen , bij vereeniging tot stand gebragt , onder den naam van anociatie scholen, als onwettig wierden beschouwd. Associatie scholen onwettig , terwijl de wet van 1806
zelve spreekt van scholen tot wier geregeld onderhoud men zich
vereenigd heeft ! Men beweert , dat „voldoend onderwijs", in art.
194 der Grondwet , beteekent dat in al de gemeenten van het
Rijk voor alle Stan den kosteloos onderwijs moet worden verleend. Men beweert dat vrijheid van onderwijs niet beteekent vrijheid tot he opener van scholen, zoodat , ook volgens art. 194,
dezelfde voorwaarden als thus aan het oprigten van scholen kunnen worden gehecht. lk wil aan dergelijke redenering niet meer
waarde toekennen dan ze verdient ; evenwel ook dit toont welken
indruk de verklaring van den Minister heeft gemaakt. Het ligt
ook in den aard der zaak ; wij behoev en niet te vragen naar het
getal van hen welke reeds ongelijk hebben ondergaan; naar de uitgestrektheid van het misbruik dat reeds gemaakt is van het onvoorwaardelijk vermogen door den Minister, met wegcijfering van
het opperbestuur , verleend ; wij zijn in elk geval , door zijn stelsel,
overgeleverd aan de genade of ongenade der besturen ; er is geen
middel om de ingezetenen te vrijwaren voor willekeur. Waarbij
ik tevens herinner dat , al ware slechts in een enkel geval wille-
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keurig gepleegd , ook dan bescherming tegen het onregt eene zaak is,
niet van individueel, niet van plaatselijk, maar van algemeen belang.
Eindelijk, de Minister let te weinig op de bezwaren, die tegen
het tot stand komen der algemeene we bestaan. Het indienen van
eene wet is niet aan het to stand komen gelijk. Ik zou kunnen
zeggen : Art. 194 is, door het ingeschoven alinea, zoo ontaard,
dat verkrijgbaarheid eener wet , zoolang de bepaling der Grondwet
geene verandering ondergaan heeft , twijfelachtig is. Ik zou er bij
kunnen voegen : wanneer ik acht sla op de denkbeelden die zich
aanvankelijk bij de Natie openbaren , voorzie ik dat , indien de
Minister vasthoudt aan de begrippen welke hij omtrent het openbaar
schoolwezen kenbaar gemaakt heeft, zijne voordragt niet zal worden goedgekeurd. Maar ik bepaal mij tot een argument. In de
hoofdzaak , ook wat het onderwijs betreft , is de Minister met zijn
voorganger homogeen. Doch ik vraag : indien nu deze, zelfs voor
het indienen van de wet, zooveel bezwaren te bekampen gehad heeft,
waaruit leidt deze Minister de hoop en het vertrouwen af, dat, bij
tegenstelling, hem het tot stand brengen der moeijelijke verordening
zoo spoedig zal gelukken ? Waarom heeft de vorige Minister de wet
niet ingediend ? waarom hebben wij , bijv. de jagtwet voor de wet
op het onderwijs ontvangen ? waarom den tijd aan wetten van vergelijkenderwijs ondergeschikt belang besteed, zonder dat aan het
indienen der wet op het onderwijs gedacht werd? Waarom? meent
de Minister dat het zijn voorganger moeijelijk ware gevallen eigen
systeem onder den vorm van eene wet te brengen? Waarom dan?
omdat de vorige Minister, bij de verdeeldheid op dit punt, schier
onoverkomelijke bezwaren te gemoet zag. Louden nu de bezwaren
plotseliug verdwenen zijn ? welken waarborg geeft de Minister dat
de wet nu binnen een, twee, drie jaren tot stand komt ? Doch
dan komt ook deze vraag te pas : kan , bij zoo volkomen ongewisheid, gestadig wachten worden gevergd ? is het hier, waar het
zoo teedere regten en belangen geldt, een onderwerp waarbij het
geoorloofd is ad calendas Graecas te verwijzen? Neen , wij hebben refit te eischen dat de Minister ons, door een tijdelijken maatregel , doe geraken uit de verlegenheid , waarin hij zelf ons , met
het verkondigen van de volkomene magteloosheid der kooge .Regering

gebragt heeft.
Mijne motie van orde is deze : „De Kamer, van oordeel dat,
indien, na weigering van autorisatie voor bijzondere scholen, de
eindbeslissing van den Koning niet kan worden gevraagd , onverwijlde wettelijke voorziening in deze leemte der bestaande verordeningen vereischt wordt , gaat over tot de orde van den dag."
De Minister zeide: „Ik wil toegeven dat eene wet , waarbij partiele wijziging werd gebragt in de wet van 1806, niet zou strijden met de Grondwet en
niet ongeoorloofd zou zijn. Ik geloof niet dat op dezen grond zoodanige wet
zou kunnen worden geweerd." — Hij verzette zich niet tegen mijne motie :
o. a. ,, omdat door de Grondwet aan de leden dezer Vergadering de bevoegdheid
is toegekend om het initiatief te nemen en een voorstel van particle wet te doen."
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Er werden , nevens mijn voorstel , nog twee motien van orde in stemming
gebragt. De eene van den heer van Hoevell : „De Kamer, van oordeel
dat , volgens de wet van 1806 de Koning het regt heeft om in hooger beroep
te beslissen over de besluiten der gemeentebesturen en Gedeputeerde Staten,
omtrent het oprigten van bijzondere scholen, gaat over tot de orde van den
dag." De andere van den heer van Goltstein : „ De Vergadering, genoegen
neniende met de van Regeringswege gegeven verklaringen , gaat over tot de
orde van den dag." — Allen werden verworpen : de mijne met 38 tegen 11,
de tweede met 27 tegen '22 , de derde met 26 tegen 23 stemmen. Zoo bleek
het wat door de Kamer niet begeerd werd.

** * Na de verklaring van den Minister (6 Mei) : „Er zal door de Regering geen voorstel van partiele regeling worden gedaan" : was slechts een
middel over : het grondwettig
e'Den 13 Mei zond ik het volgende

Voorstel van wet in.
WIJ WILLEM III, ENZ.
Alzoo Wij in overweging hebben genomen , dat , in afwachting
van de regeling van het onderwijs, volgens art. 194 der Grondwet, de behoorlijke toepassing der bestaande verordeningen op de
autorisatie voor bijzondere scholen voorziening vordert;
Gelet op de wet van 3 April 1806; op art. 1 van het Koninklijk besluit van 27 Mei 1830 ; en op art. 6 van het Koninklijk
besluit van 2 Januarij 1842,
Zoo is het , enz.
Art. 1. Omtrent de aanvrage tot oprigting eener lagere school
wordt , hetzij door een gemeentebestuur , hetzij door de Gedeputeerde Staten, uiterlijk binnen zes weken uitspraak gedaan.
Art. 2. Bij afwijzing door Gedeputeerde Staten kan Onze beslissing worden gevraagd.
Daarbij was deze Memorie van Toelichting gevoegd.

Het denkbeeld , hetwelk ik mij veroorloof bij dit voorstel aan
de Kamer te onderwerpen , is , in verband met de beraadslagingen
der Kamer van 18 en 28 Maart en van 6 Mei , reeds zoo overbekend, dat er voorzeker niet dan eene bij uitnemendheid beknopte
toelichting vereischt wordt.
De aanleiding tot het voorstel ligt in de verklaring van den
Minister van Binnenlandsche Zaken, bij missive van 14 Junij 1853
aan ingezetenen van Uithuizen gedaan, en den 2 December in deze
Kamer herhaald. De Minister is van oordeel dat , na de weigering door plaatselijke en gewestelijke besturen van autorisatie voor
eene bijzondere school, volgens de bestaande verordeningen, geenerlei
hoogere tusschenkomst vergund is.
De gronden voor dit gevoelen behoeven hier niet ter toetse te
worden gebragt. Het gevolg der bekendmaking van die meening
is, dat de gunstige werking der circulaire van 2 December 1849
gestuit wordt, en dat eene beslissing , waarbij dikwerf de gewe-
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tensvrijheid kan worden miskend , van de verscheidenheid der inzigten van locale en provinciale autoriteiten afhankelijk is gemaakt.
Het is mij voorgekomen dat de verwerping met overgroote
meerderheid mijner motie van orde den 6 Mei mij Beene vrijheid
geeft om in dezen betreurenswaardigen toestand lijdelijk te berusten.
In dezelfde zitting heeft de kennisgeving van den Minister :
„door de Regering zal geen voorstel worden gedaan" de stellige
weigering van eene wet ter betere naleving van de bestaande verordeningen geconstateerd , zoodat nu , zonder den schijn van op
het voornemen der Regering vooruit te loopen en door voorbarigheid gunstiger kansen prijs te geven , van het initiatief, als van
het eenig overgebleven middel , gebruik kan worden gemaakt.
Ook is het openbaar dat de Kamer niet gerekend mag worden
over het voorstel, hetwelk thans aangeboden wordt, reeds uitspraak
te hebben gedaan. Ongeveer een derde det leden is den 6 Mei
afwezig geweest ; er kunnen tegen de motie velerlei bezwaren ook
van redactie hebben bestaan ; zoodanig incidenteel yawn is in
geenen deele vergelijkbaar met de uitkomst eener beraadslaging
langs den welligt zelfs eenigzins omslagtigen weg, dien het Reglement van Orde (artt. 74-79) voor de uitoefening van het initiatief
afgebakend heeft. Bemoedigend daarenboven is de weigering der
Kamer aan de inlichtingen van den Minister haar goedkeuring te
hechten , zoowel als haar belangstelling voor regt en billijkheid,
bepaaldelijk in de zittingen van 18 en 28 Maart betoond.
Kanerekening moet ter zijde worden gelegd , waar pligtbetrachling te pas komt. Geen waarschijnlijkheid van mislukking is eene
reden om niet de werking te beproeven der zoo belangrijke bevoegdheid , die de Grondwet aan den volksvertegenwoordiger verleent.
De bedenkingen tegen dergelijk voorstel , in de zitting van 6
Mei te berde gebragt, schijnen voor wederlegging vatbaar.
De overtuiging van een aanmerkelijk petal leden , dat de bevoegdheid des Konings reeds bestaat, maakt , wanneer men inderdaad wenscht in het aangenomen bezwaar te voorzien , een waarborg
tegen den daaromtrent geopenbaarden twijfel niet overtollig, althans niet nu het tegenovergestelde gevoelen door de Regering
zelvQ, gelijk reeds vroeger, bijv. in 1842 , voorgestaan wordt.
De aanstaande indiening eener voordragt, volgens art. 194 der
Grondwet, kan niet leiden tot uitstel eener tegemoetkoming aan
de behoefte van het oogenblik , vooral bij de schier onoverkomelijke
bezwaren , die men, wegens den strij d der meeningen, tegen het tot
stand komen dezer algemeene wet voorziet.
De aanmerking van den Minister , dat de weigering van autorisatie niet algid uit onverdraagzaamheid geschiedt, schijnt de
gevolgtrekking te wettigen , dat er onverwijld bescherming vereischt
wordt.
Het voorstel is de wettelii ke om8chriiving van hetgeen reeds in
1841 door de Staatscommissie voor het lager onderwijs , in haar
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verslag aan Koning Willem II, eenparig wenschelijk gekeurd werd.
De Minister heeft in de zitting van 28 Maart medegedeeld , waarom deze wensch in het besluit van 1 842 niet is opgenomen. Het
was omdat hiervoor eene we noodig scheen , terwijl , blijkens de
circulaire van den toenmaligen Minister , de Regering de ondervinding nog wilde raadplegen „omtrent de mogelijkheid eener bedaarde er ozpartiidige toepassing van het besluit , alvorens de zaak
te maken tot een punt van beraadslaging bJ de wetgevende magt."
De termijnsbepaling in art. 1 zal de omslagtigheid der behandeling beletten , waardoor ze somtijds maanden en jaren gerekt
werd.
Door art. 2 zal aan de magteloosheid, waarin de Regering , ten
gevolge van haar opvatting der bestaande verordeningen , gebragt
is , een einde worden gemaakt.
Ik durf, om het belang zoowel als om de eenvoudigheid van
het veelbesprokene vraagstuk , met bescheidenheid den wensch uiten , dat het spoedig in overweging moge worden gebragt.

26 Mei 1854.
*** Bij de beraadslaging over bet in overweging nemen van mijn Voorstel , verzocht ik , ter beantwoording van het Voorloopig Verslag (van 17
Mei) reeds dadelijk het woord.

Billijkerwijze kan worden verwacht , na de menigvuldige bedenkingen zelfs tegen het in overweging nemen van het voorstel , dat
ik , ondersteund door hetgeen in het Verslag voorkomt , bij den
aanvang dezer voor mij en velen bij uitnemendheid belangrijke
discussie , de voornaamste bezwaren opneem.
acht het niet overtollig te wijzen op de oorzaak , de aanleiding en de strekking van het voorstel.
De oorzaak is het misbruik , sedert eene reeks van jaren , van
de bestaande verordeningen op het onderwijs gemaakt.
De aanleiding is de verklaring (waarvan ik de gronden thans
niet verlang ter toetse te brengen) van onvermogen der Regering
tegen de beslissing van de plaatselijke en gewestelijke besturen ;
eene verklaring waardoor wij , te midden van den veeljarigen strijd ,
in ergeren toestand dan ooit geraakt zijn.
De strekking is , zoo min mogelijk , verandering te brengen in
den tegenwoordigen toestand en enkel te gemoet te komen aan het
speciaal aangewezen bezwaar.
De bedenkingen breng ik onder vier categorien.
Het voorstel is ontii dig , het is ongrondivettig , het is overtollig ,
het is schadeliik.
Ontiidig. Hiervoor is geen grond opgegeven dan de verwachting dat de algemeene wet op het onderwijs binnen weinige dagen
bij den Raad van State ingediend wordt. Ik gedraag mij hier-

--- 92
omtrent aan hetgeen in het verslag door verscheidene leden gezegd
is. Ik zal wachten wat te berde zal gebragt worden , ten bewijze
van de waarschijnlijkheid dat eene wet, waarvan de indiening meer
dan Brie jaren te vergeefs onder het vorig Gouvernement werd te
gemoet gezien, onder dit Kabinet, bij de verscheidenheid der beginselen , binnen ea of binnen weinige jaren zal kunnen tot stand
worden gebragt.
Eene tweede bedenking is de ongrondwettigheid.
Waarom is
het voorstel ongrondwettig? omdat het is eene partiele wet, die
vooruitloopt op de algemeene wettelijke regeling en art. 194 uit
het verband rukt. Het geoorloofde eener partiele wet , in den
hier bedoelden zin , is door de Regering aangenomen ; ik verwijs
naar de aanhangige ontwerpen omtrent de regterlijke organisatie.
Maar, zegt men, gij verliest de verhouding der verschillende alineas
uit het oog ; voldoend openbaar onderwijs over het geheele Rijk is
de voorwaarde der vrijheid van bijzondere scholen. Ik zal niet
treden in de waardering van deze kun8tgreep, waarmede sommigen
in de redactie van art. 194 getracht hebben de vrijheid van onderwijs onmogelijk te maken. Waarom niet ? omdat de geheele
bedenking omtrent ongrondwettigheid, zoover ik ze thans aanroer , hier niet te pas komt. Immers is hier niet eene partiele
wet in den zin , waarin men gewoonlijk de uitdrukking bezigt;
geene gedeelteliike regeling volgens art. 194 der gewijzigde Grondwet. Wij zijn op het terrein van de beetaande verordeningen.
In dit voorstel wordt behoorlijke naleving van de be8taande verordeningen bedoeld.
Nu ontleent men hieruit voor de ongrondwettigheid een ander
argument ; bij de be8taande verordeningen is men gehouden aan het
derde der additionele artikelen;
zij moeten gehandhaafd worden in
elk gedeelte ; zij mogen niet de minste verandering ondergaan. Ik
vraag, is dit eene gegronde wets-interpretatie ? Wat is de steekking van dit artikel? dat er niet, in een tijdperk van overgang,
zij een tusschentijd van regeringloosheid. Lal men nu, wanneer
de verordeningen niet behoorlijk kunnen worden nageleefd, wanneer uit dit oogpunt , wijziging, suppletie , verduidelijking, toevoegsel vereischt wordt, uit dit artikel bewijzen dat, zoolang de
algemeene wet niet tot stand komt, in de bestaaude verordeningen,
onder welke wij gedwongen zijn te leven , niet de minste verbetering mag worden gebragt ? zal men, terwig het prachtig gebouw
dat toegezegd is , wordt opgetrokken , in de schamele en bijkans
onbruikbare woning ook die verbeteringen niet mogen aanbrengen
zonder welke het verblijf onmogelijk, ondragelijk wordt ?
Nu is er nog een argument voor de ongrondwettigheid. Die
verbeteringen moeten plaats hebben volgens den nieuwen regel van
art. 194; het is u niet vergund wijzigingen te maken, zonder de
vrijheid van onderwijs te geven en de autorisatie ter zijde te stellen. Naar mijn inzien, zou men veeleer juist dan ongrondwettigheid begaan. Dit juist ware ongrondwettige miskenning van de
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derde additionele artikel, na te 'even, niet art. 194, maar den zin
en den geest der verordeningen die nog bestaan.
De derde bedenking is de overtolligheid. De Koning heeft reeds
volgens de wet de bevoegdheid die het voorstel Hem zou willen
schenken. Deze bedenking is met uitvoerigheid te berde gebragt.
Gij hebt volkomen gelijk, indien uwe meening de we 8telt; maar we
hebben ook gehoord dat hetgeen u zeker toeschijnt, door anderen
even stellig ontkend wordt. her is dus een twijfelachtig punt;
een punt waaromtrent verschil is tusschen dezen en den vorigen
Minister ; tusschen den vorigen Minister en zijn voorganger in
1842 ; men leze slechts het slot van van de circulaire, die in 1842
bij het besluit van 2 Januarij gevoegd werd. Welken waarborg
geeft uwe vastheid van overtuiging voor de overtolligheid van een
voorstel , onmisbaar om , in het belang van de ingezetenen , den
Wat zou, heb ik
twijfel te doen ophouden ? zijt gij antocraten
mij afgevraagd , de aanneming eener motie van orde , waarbij aan
den Koning de bevoegdheid toegekend wierd , wat zou deze interpretatio authentica in haar eenzijdigheid gebaat bebben? Ik begrijp , dat , in de berekeningen der politiek , men verlangt een
grief tegen het Ministerie en de Kamer uit instandhouding van
bezwaren te ontleenen. Ik begrijp, dat men in dergelijk bezwaar
een middel te meer ziet om een Ministerie omver te werpen. Maar
gesteld eeDs, een Ministerie , dat uwe meening niet aankleeft , zij
omvergeworpen en in het personeel dezer Kamer zij verandering in uw zin en geest gebragt , zouden de ingezetenen , in de
zaak die ons bezig houdt, gewaarborgd zijn tegen de subjective
opvatting van een volgend Minister ? heeft de ondervinding niet
geleerd dat elk Ministerie en elke Kamer kortstondig kan zijn ?
is dan niet eene wet onmisbaar waarbij , na veeljarigen twijfel , de
ingezetenen tegen dergelijke kansen in veiligheid worden gesteld ?
Eene laatste bedenking : het is een schadeliik voorstel. Waarom ?
omdat een greep in de wet van 1806 zou worden gedaan , en de
oprigting van eene bepaalde soort van bijzondere scholen, die de
wet van 1806 eigenliik niet kent, zou worden bevorderd.
Omdat het een greep zijn zou in de wet van 1806? Indien de
Kamer goedvindt het voorstel in nadere overweging te nemen, zal
er gelegenheid zijn den zin en geest na te gaaii , van die , volgens
memgeen onvolprezene, volgens mij in sommige opzigten loffelijke
wet. 1k zal dan niets terugnemen van hetgeen ik menigwerf omtrent haar strekking , volgens de beginselen die ook toen hebben
geheerscht, in het midden gebragt heb. Maar ik herhaal ook:
die wet is geweest eene heilzame reactie tegen ongeloof en dwang.
Dit blijkt reeds uit de vergelijking met de wet van 1803,
waarbij van bijzondere scholen in het geheel geene melding gemaakt en alles onder het openbaar onderwijs , het staats -monopolie in den meest uitgestrekten zin , werd overgebragt. Dit heeft
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Scholen die de wet van 1806
Hoe, de wet kent geene seholen , die zij
als eene bepaalde categorie aangewezen heeft en over de inrigting waarvan zij een aantal bepalingen bevat ! hoe , men zal
in 1854 beweren , dat de wet van 1806 die scholen niet kent,
terwig de besluiten van 1830 en van 1842 ter bescherming van
die scholen tegen onverdraagzaamheid gemaakt zijn ! 1k vrees dat
alzoo spoedig ook in deze Kamer zal worden gezegd dat de onwettige anociatie-scholen, in de laatste jaren opgerigt, niet behooren
te worden geduld , en dat , bij de toepassing van art. 194, men
ons te gemoet voeren zal ; dit artikel verleent vrijheid van onderwijs, maar niet vrijheid tot openers van eene school.
1k moet , na deze tegenbedenkingen , opnemen wat ik in het
verslag lees , dat er strijdigheid zou wezen tusschen den aanhef
en de benaming van het voorstel. Waarom ? ik zie niet dat, ter
behoorlijke naleving van eene wet (om de naleving , door de omstandigheden onmogelijk geworden , mogelijk te makes) eene wijziging niet kan worden vereischt. Nog lees ik dat de Koning zou
moeten bevoegd zijn ter afwijzing ook van eene toestemmende beschikking ; dit acht men , in wettelijke regeling van hetgeen tot de
oprigting van bijzondere scholen behoort, onmisbaar. Doch het
voorstel bedoelt algemeene regeling niet ; het heeft enkel op een
8peciaal bezwaar betrekking ; het strekt alleen om op doeltreffende
wijs onverdraagzame weigering te beletten. Het is nu gebleken
dat men voor dit oogmerk aan afwijzing in drie instantien, bij de
plaatselijke , de provincials en de hoogste autoriteit , niet te veel
heeft. Het voorstel blijft in de lijn van art. 6 van het besluit van
1842, waarbij de Gedeputeerde Staten ook de bevoegdheid niet
hebben om eene toestemmende beschikking van de stedelijke autoriteiten buiten werking te stellen. Vooral heeft men vergeten dat
de dubbele bevoegdheid des Konings vernietiging zijn zou van het
besluit van 1830, waarvan het oogmerk was om, zonder goedkeuring van het centraal gezag, de oprigting bij autorisatie der plaatselijke autoriteit te vergunnen.
1k eindig met twee zinsneden van het Verslag, die ik niet met
stilzwijgen mag voorbijgaan.
eigenkik niet kent.

„ Men achtte het niet wenschelijk een voorstel in beraadslaging te brengen ,
hetwelk niet enkel wantrouwen verraadt in het vervullen eener stellige toezegging der Regering , maar waarbij tevens ingewikkeld de tot nu toe door
haar ten aanzien van bet lager onderwijs gevolgde gedragslijn wordt afgekeurd.
In de beweegredenen tot het voorgestelde wets-ontwerp wordt toch met zoo
vele woorden gezegd, dat de behoorlijke toepassing der bestaande verordeningen op de autorisatie voor bijzondere scholen voorziening vordert. Daarin ligt
de beschuldiging, dat die verordeningen thans niet op eene behoorlijke wijze
worden toegepast. Door zoo iets goed te keuren , zou de Kamer zich in eene
vijandige houding tegen de Regering plaatsen ; hetgeen sommige leden bepaald
verklaarden niet te willen."

Vijandige houding tegen de Regering ? het zal mij aangenaam
zijn te vernemen waaruit deze beschuldiging is ontleend. Uit den
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inhoud van het voorstel ? De houding der Regering ten aanzien
van het lager onderwijs wordt , zegt men , afgekeurd. Voornamelijk de gedragslijn der plaatselijke en gewestelijke autoriteiten ; ook
de Minister heeft ze afgekeurd ; zelfs zou ik zoover niet durven
gaan als de Minister , wanneer hij de uitdrukking bezigt dat de
oorzaak der afwijzing niet altijd willekeur geweest is. Dit niet
altiid is een ingewikkeld verwijt van zooveel omvang , dat ik, althans zonder nader overleg, mijn zegel daaraan niet hecht.
De bedenking evenwel deter leden is , in haar beteekenis en
strekking , opmerkenswaard. Zij wenschen zich te onthouden van
alle vijandigheid tegen de Regering , en die vrees , die huivering,
waaraan ongetwijfeld onzer aller hulde gebragt wordt , gaat zoo
ver dat zij zelfs niet in overweging zouden durven nemen eeu
voorstel waarbij beweerd wierd dat de verordeningen niet op behoorlijke wijze worden toegepast. Zoo bevreesd zijn zij iets te
doen dat hen in verdenking van vijandigheid zou kunnen brengen , dat zij een denkbeeld , zelfs in deze Kamer, geene consideratie waardig keuren , waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de
Regering de bestaande verordeningen niet behoorlijk naleeft. 1k
prijs (en voorzeker zullen wij alien prijzen) de naauwgezetheid
van die geachte leden. Aileen zou ik in bedenking geven , of eene
naauwgezetheid die naar intime vriendschap voor een Ministerie
gelijkt, overeenkomt met den eisch van een constitutioneel gouvernement ?
En nu de vorm. 1k heb welligt, onberaden, te spoedig gebruik
gemaakt van het initiatief? Mogt ik langer nalaten mij van dit
regt te bedienen ? heb ik niet, herhaaldelijk , getoond dat ik het
deed tegen wil en dank ? heb ik niet de Regering telkens weder
in de gelegenheid gesteld zelve wat ik niet gaarne deed, te verrigten.? Misschien zouden de geachte leden , die deze bedenking
maken , liever hebben gezien dat het regt van initiatief niet bij
de Grondwet ware verleend.
Naar het gevoelen van sommigen , bestond er geen perienlum in
mora. Ik wil liever , Mijnheer de Voorzitter , deze uitdrukking, in
verband met hetgeen er op volgt , als teruggenornen en uitgewischt
beschouwen. Geen _periculum in mora.? veilig uitstel ? 0, zeg dan
liever dat er in het geheel geen voorziening vereischt wordt. Veilig uitstel inderdaad , waar onze medeburgers smeeken om hetgeen
hunne dierbaarste belangen betreft ; veilig uitstel , waar beseherming tegen gewetensdwang gevraagd wordt; veilig uitstel , waar
de Regering magteloosheid ter bescherming openbaart ; veilig uitstel , wanneer aan deze Vergadering , geroepen om te waken voor
de regten en vrijheden der Natie , de bede or handhaving van
die vrijheden gerigt wordt ! De beslissing der Earner zal ik afwachten , maar ik zal niet antwoorden op eene bedenking , die , waar
het de heiligste regten geldt , met bittere spotternij zou gelijkstaan !
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bijval van de heeren Rochussen , Hoffmann , vooral ook vander Brugghen.
Deze zeide o. a. „ Mij wordt een nieuw huis beloofd , dat in al de inconvenienten van het vorige huis zal voorzien , maar,, terwijl men bezig is het
nieuwe huis te ontwerpen , waarvoor nog niets is aangelegd , waarvoor nog,
genstofadrmeilnzjagbrt,odihusngeheel in expectance is , gebeurt het , dat men de deur van mijn oude huis
voor mij gesloten heeft , zoodat ik er volstrekt niet meer in kan. Nu vraag
ik, of het dan in strijd is met de belofte van het nieuwe huis, dat tien ,
twintig deuren , ja aan alle zijden deuren zal hebben , indien ik bescheiden
kom verzoeken , dat men de eenige deur , die den toegang tot het oude huis
geeft , voor mij openmake. Dit is ooze geheele toestand."
Uitvoerige repliek was , bij de niet twijfelachtigheid eener gunstige gezindheid van de meeste leden , overtollig.

De krachtige ondersteuning, van onderscheidene kanten ontvangen, waarvoor ik hartelijk dank zeg, en de ondubbeizinnige verklaring van den Minister omtrent de wenschelijkheid van nader
overweging, hebben mijne taak gemakkelijk gemaakt.
De afgevaardigde nit Zeeland a schijnt te kunnen doen, waartoe
tot dusver niemand in of buiten de Kamer kans zag. Hij schijnt,
nit de verwerping der drie motien van ordel, het gevoelen der
Kamer te kunnen opmaken. Ook na zijne rede, zou ik veeleer
uit de verwerping afleiden dat er hier eene twijfelachtige zaak is,
en dat, ter wegneming van twijfel, onverwijlde, wettelijke voorziening wordt vereischt.
De leden uit Gouda en Maastricht b hebben het argument omtrent de ongrondwettigheid herhaald. De sneeuwvlok is een sneeuwval geworden, omdat men twee artikelen van de Grondwet, die op
tweederlei toestand betrekking hebben, ten onregte heeft gecombineerd, om ons te verpletten. Waar enkel voorziening in een leemte
van den provisioneel gehandhaafden toestand bedoeld wordt, mag
niet de regel van art. 194 worden gevolgd. 1k veroorloof mij de
vraag: is uwe bedenking een grond van verzet tegen overweging?
zijt ge hier niet te zeer am de juridieke onderscheiding eener
exceptie van niet-ontvankeliikkeid gedachtig? is niet bij ons Reglement van Orde de tegenstelling voorloopiy en nader onderzoek? mag
ik niet nit een bezwaar, naar mate het krachtiger schijnt, des
te meer de gevolgtrekking ontleenen , dat het nader , naauwkeurig
en naauwgezet onderzoek eischt ? Of zijt gij van de onbedriegelijkheid uwer eigene meening zoo overtuigd, dat ondanks het
strijdig oordeel van andere leden en ook van den Minister, nadere
toetsing als overtollig beschouwt?
Nog een woord aan den afgevaardigde uit Utrecht C die mij
de gelegenheid • geeft te herhalen dat ik geen vijand van het
openbaar onderwijs ben ; dat het mij niet te doen is om hot te
ondermijnen; veeleer wensch ik dat het, door deugdelijkheid, tegen
concurrentie bestand zij. Maar ik moet opkomen tegen de inter1
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pretatie, die hij aan art. 194 van de Grondwet en aan de wet van
1806 geeft. Te regt heeft het lid uit Zutphen a zich tegen de
uitlegging van art. 194 die men in zwang poogt te brengen , verzet.
„Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend openbaar onderwijs gegeven." Wat is de zin der bepaling ? immers
dat het openbaar onderwijs niet in de menigvuldigheid der bijzondere scholen te niet ga. Immers dat de Regering de zorg voor
het onderwijs Diet van zich afwerpe; immers dat, nevens de bijzondere scholen, een goed geregeld openbaar onderwijs zij. En wat
heeft men er naderhand van gemaakt ? aan de menigvuldigheid
van den vroegeren lof op het openbaar onderwijs niet gedachtig ,
is men aan het breed uitmeten van het onvoldoende gegaan , en
beweert dat er geene vrijheid van bijzonder onderwijs zijn mag ,
eer van overheidswege in alle steden en vlekken een onderwijs,
waarbij in de behoefte van alle rangen en standee voorzien worde,
ten koste der ingezetenen , georganiseerd zij. Dit noem ik eene
kunstgreep, om, door eigendunkelijke en ongerijmde opvatting, vrijheid van onderwijs en verwezenlijking der belofte van de Grondwet
te beletten.
Evenzoo verzet ik mij tegen hetgeen over de strekking en het
hoofdbeginsel der wet van 1806 gezegd is. Eene openbare school
wier bloei niet door bijzondere scholen, met finantiele benadeeling
van den openbaren onderwijzer, worde verstoord ? ik wil het aannemen; ik wil toegeven dat door mededinging de openbare school
niet te zeer mag worden ondermijnd; onder eene voorwaarde evenwel , namelijk, dat , om de openbare school te handhaven , geen
gewetensdwang worde gepleegd.
Dit is het cardinale punt , dat bij het lid uit -Utrecht in vergetelheid schijnt te zijn geraakt. Hij heeft zich uitdrukkingen
toegeeigend waarop ik gezegd had niet te zullen antwoorden nu
zal ik het doers, omdat het bij hem niet kan zijn bittere spotternij.
Er is zooveel haast niet; het is te Uithuizen zoo erg niet gesteld;
de oprigting eener bijzondere school wordt thans zelden geweigerd.
Ik heb reeds bemerkt, uit hetgeen door hem , bij eene vorige
beraadslaging is gezegd , dat hij te Uithuizen een slechten correspondent heeft. Immers de opcenbare school, waarvoor hij levendige bekommering toont, zou door de bijzondere school geenszins te niet gaan.
Althans mijn correspondent, in wien ik vertrouwen stel, berigt mij
dat er 507 kinderen school gaan en dat men voor de bijzondere
school op naauwelijks 80 rekening maakt ; voorts is de openbare
school onder eene leiding die de adressanten, te regt of ten onregte — en dit juist mag , bij de eerbiediging der godsdienstvrijheid van anderen , niet worden gevraagd — verderfelijk achten.
Er is geen haast. Met bevreemding heb ik dit ook van andere
sprekers gehoord. Ik wil gevraagd hebben : wanneer gij zelven gedwongen waart kinderen , in wier opvoeding gij belang stelt , te
brengen op eene inrigting, waar zij, volgens uwe overtuiging, eene
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verderfelijke opleiding zouden ontvangen ; wanneer gij , gelijk de
adressanten , drie jaren gewacht hadt , zoudt gij u laten afwijzen
met de mogelijkheid eener voorziening over een jaar, over 2, 3, 4
jaren ? En omdat gij in het huisselijk onderwijs hulpmiddel zoudt
'vinden , zult ge daarom geen acht slaan op de behoefte van duizenden uwer landgenooten, die , ter bekostiging van huisselijk
onderwijs buiten staat, zich dikwerf groote opofferingen , ter gemeenschappelijke oprigting eener school wenschen te getroosten ?
eerbiedigt ge misschien de godsdienstige overtuiging van aanzienlijken alleen? Het geachte lid herinnert dat er Diet dikwerf afwijzing van bijzondere scholen plaats heeft. Het is reeds aangetoond
dat de oprigting van vele scholen onder het vorig bestuur (die ook
van toenemende behoefte bewijs geeft) thans niet kan gelden als
reden van onbezorgdheid ; vermits , wat onder het vorig Ministerie
vergelijkerwijs minder bezwaar had , thans , na de verklaring van
den Minister en na de houding van het Gouvernement , moeijelijk en
misschien onmogelijk wordt. Maar ik moet opkomen tegen de strekking van het argument. Verwerp het voorstel , bestrijd het niet
met redeneringen die tegen de handhaving van elke vrijheid gerigt
zijn. Slechts zelden gebeurt het, slechts weinigen , zegt gij , worden
verongelijkt. Weinigen ! moet dan , wanneer het om regten en vrijheden te doen is , de noodzakelijkheid van bescherming uit het
getal der slagtoffers worden ontleend? wordt niet integendeel, naar
mate der geringheid van het getal, verdubbeling van de veerkracht
der bescherming vereischt ? Ja, al wierd slechts een ingezeten in
zijne dierbaarste belangen gekrenkt, al zou die e6ne tegen de publieke opinie alleen staan, ook dan en dan vooral, zou bescherming
van dien eenen en voor de Regering en voor de Kamer pligt zijn !
Het in nadere overweging nemen

werd met 40 tegen 16 stemmen beslist.

* * Op het Voorloopig Verslag zond ik (3 Julij) deze Memorie van

beantwoording.

De voorsteller , onder herinnering ook aan de merkwaardige discussien van 6 en 26 Mei, veroorlooft zich in 't algemeen met dankliaarheid te verwijzen naar 't geen in het verslag door verscheiden.e
leden ter wederlegging van de tegen het voorstel ingebragte bedenkingen gezegd werd ; met zooveel zorg en naauwkeurigheid dat
in het Voorloopig rerslag zelf reeds , als ware het, eene Memorie
van Beantwoording vervat is.
I. Het gronchnettig bezwaar schijnt vooral uit eene min juiste
opvatting omtrent den aard en het Joel van het voorstel te zijn
ontstaan.
Ook volgens den voorsteller veroorlooft de Grondwet verder te
gaan. De vrijheid van bijzonder onderwijs zou reeds nu bij eene
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partiele wet volgens art. 194 geregeld kunnen worden ; doch hij
meent zich van al hetgeen tot de verschillende beschouwingen
hieromtrent betrekking heeft , te moeten onthouden , daar het voorstel geenszins zoodanige gedeeltelijke tenuitvoerlegging van art.
191 ten doel heeft. Hij heeft niet willen vooruitloopen op deze
taak der Regering ; hij heeft de uitoefening van het initiatief binnen de meest enge grenzen beperkt ; hij verlangt alleen 't geen in
de tegenwoordige omstandigheden onontbeerlijk is , onverwijlde wegneming van het bezwaar,, "t welk door de verklaring van den Minister van Binnenlandsche Laken aan de adressanten van Uithuizen , aan eerie behoorlijke handhaving van de regten en van de
gewetensvrijheid der ingezetenen in den weg gelegd is.
Naleving
der bestaande verordeningen; waarborg tegen het misbru ik , dat
daarvan door de onverdraagzaamheid van vele of sommige of enkele plaatselijke en gewestelijke besturen , na die verklaring vooral ,
zou kunnen worden gemaakt.
Derhalve niet aan art. 194, maar aan het derde der additionele
artikelen moet de grondwettigheid van het voorstel ter toetse worden gebragt. De vraag is , of dit artikel meer bevat dan den gewonen overgangsmaatregel , waardoor men zich , bij de afkondiging
eener nieuwe orde van zaken , wier beginselen niet onrniddelijk in
het leven kunnen worden geroepen , tegen wetteloosheid in veiligheid stelt ? of daaruit moet of mag worden afgeleid dat geenerlei
verbetering der tijdelijk gehandhaafde wetten vergund is ; ook met ,
wanneer onvoorziene en ernstige moeijelijkheden in de toepassing
ontstaan zijn ; ook niet wanneer de wijziging zich bepaalt bij eene
(gelijk het voorstel in het verslag zoo te regt genoemd wordt)
aanvulling der we geheel in hare rigting en Karen geest ; ook niet
wanneer men , bij he onzekere van den tijd der tot stand koming
eener nieuwe wet , enkel d.atgene wil verrigten , wat tot het dragelijk makers van den tegenwoordigen toestand vereischt wordt ? Er
schijnt geene reden te bestaan , om dergelijke exceptionele bedoeling , waardoor men tot ongerijmde en noodlottige gevolgtrekkingen
zou worden geleid , op rekening van den Nederlandschen grondwetgever te brengen.
Sommige leden hebben de aanmerking niet kunnen terughouden
dat „het hun leed zou doen indien men zich achter spitsvondigheden verschool, om de aanneming van het voorstel tegen te gam?'
De voorsteller durft de mogelijkheid van zoodanigen toeleg niet
onderstellen ; evenwel de wensch om , noch als begunstiger van eene
rigting waarvan men afkeerig is , noch als tegenpartijder der vrijheid van onderwijs bekend te staan , zou , bij de uitnemendheid van
een beroep op naauwgezette inachtneming van de Grondwet, oorzaak van zelfmisleiding kunnen zijn. Althans zeer velen die in
het voorstel schijn noch schaduw zien van ongrondwettigheid, maar
veeleer zorgvuldig vasthouden aan het tweederlei voorschrift der
Grondwet omtrent tweederlei (den tijdeliik gehandhaaiden en den
toekomstigen) toestand , zullen over dit verwijt verbaasd zijn. Misr
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schien zal ook , met zinspeling op de slapheid , waarmede , in een
bijna zesjarig tijdvak, op de regeling van het onderwijs aangedrongen werd, door sommigen worden gevraagd, waarom met zooveel
levendigheid van pligtbesef op den eiscb en de bedoeling der Grondwet, alleen wanneer ze tegen de vrijheid van onderwijs schijnt te
kunnen worden ingeroepen, gelet wordt?
II. De bestrijders van het voorstel hebben zich , wat de beweerde ontiidigkeid betreft, bepaald bij eenvoudige herhaling van
hetgeen dikwerf weersproken en , naar het bescheiden oordeel van
velen , ook van den voorsteller , wederlegd was.
Zij vleijen zich met het uitzigt dat de nieuwe wet op het onderwijs , „ zoo al niet in het loopende, dan toch in het volgende
jaar tot stand komen zal." De voorsteller acht dit, minder nog
om de moeijelijkheid van het onderwerp dan om den dagelijks toenemenden strijd der begrippen , ondenkbaar ; ten ware men, 't geen
niet wenschelijk schijnt, met het tot stand komen bedoelt het doordrijven eener wet, hoedanig ook, en al zou de meerderheid in de
Tweede Kamer , vergelijkenderwijze met het gewigt der zaak , uitermate gering zijn. — Het voorstel , zegt men, is „een greep in de
wet van 1806." Hiertegen is telkens beweerd, dat het integendeel
met den inhoud en geest der bestaande verordeningen , ook der
wet van 1806 , als noodzakelijk geworden toevoegsel, overeenkomt. —
De wet van 1806, zegt men, heeft over 't algemeen zeer gun8lige
resultaten opgeleverd. Ook deze uitspraak wordt niet algemeen
beaamd ; zeer velen , ook de voorsteller , zijn niet overtuigd dat de
werking dezer wet, hetzij v(56r, hetzij na 1830, hetzij uit een
politiek oogpunt, hetzij wat de Christelijke volks-opvoeding aangaat, zegenrijk geweest is.
Op sommige bedenkingen ten aanzien van dit tweede punt
schijnt het gegeven antwoord zoo juist en krachtig, dat de voorsteller zich tot de overneming bepaalt. — „De oprigting, zeide
men, van bijzondere scholen heeft slechts zeer zeldzaam tegenstand
ontmoet." Het antwoord is : Al ware dit zoo , als ophelfing van
gewetensdwang verlangd wordt , behooren de slagtoffers niet te
worden geteld. — Er kan , zoo zeide men , zeer wel tot aan de
nieuwe algemeene wet met wegruiming der gewetensbezwaren worden gewacht. Zoodanige verwijzing, dus luidt het antwoord , is
allezins vergelijkbaar met „de voorspiegeling in een verwijderd
verschiet van een gastmaal aan iemand die hover
Ook
schijnt de aanmerking in het verslag niet ongegrond , dat bedenkingen van dergelijken aard , die althans een zweem van spotternij
hebben , in een onderwerp, dat velen zoo na ter harte gaat , „onvoldoende of zelfs ongepa81" zijn.
De voorsteller mag, in het belang der toelichting van de wederzijdsche begrippen, niet nalaten , de aandacht bepaaldelijk te
vestigen op eene zinsnede , bij uitnemendheid opmerkenswaard.
„Met name," dus wordt door een deel der leden gezegd „schijnt
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te Uithuizen de openbare lagere school zoodanig ingerigt te zijn,
dat de ouders geene zwarigheid behoefden te maken om hunne
kinderen daarheen te zenden."
Hij zal , wat het feitelijke betreft , zich bepalen bij de opmerking, dat, indien zijne berigten juist zijn (en de juistheid daarvan
schijnt reeds om den aard der zaak te mogen worden ondersteld),
ook op de openbare school te Uithuizen die soort van algemeen
Chri8teliike opleiding wordt gegeven welke , door aan niemand
aanstootelijk te mogen zijn , aan zeer velen ergernis geeft.
Hetgeen hij met de aanhaling der zinsnede op het oog heeft,
betreft de uitdrukking dat de ouders geene zwarigheid behoefden
te maken om hunne kinderen naar de openbare school te zenden.
Zij behoefden geene zwarigheid te maker'. Men mag onderstellen
dat dit, bij de weigering der bijzondere school, het oordeel ook
der plaatselijke en gewestelijke autoriteiten geweest is ; bet heeft
evenwel de belanghebbenden niet overtuigd. Wel is waar wordt
hierbij nu het oordeel , de vaste overtuiging , ook van sommige
leden der Tweede Kamer gevoegd. Desniettemin schijnt er vrees
te bestaan, dat ook hierdoor, ondanks alle betamelijke onderwerping aan de bestaande magten, het godsdienstig bezwaar der ouders,
te Uithuizen en elders, niet zal weggenomen zijn. ook heeft de
ervaring menigwerf geleerd , dat in godsdienstzaken eigen oordeel
en eigen vastheid van overtuiging tot maatstaf der behoefte van
anderen te willen stellen, regtstreeks naar gewetensdwang leidt.
Niet minder belangrijk is 't geen op de aangehaalde zinsnede
onmiddellijk volgt. „Leerlingen van vier onderscheidene kerkgenootschappen waren op de openbare school vereenigd , zonder dat
het gegeven onderwijs aan iemand aanstoot gaf, behalve aan een
klein smaldeel der bevolking."
Behalve aan een klein 8maldeel der bevolking.
De kracht der
redenering, voor hetgeen bier te bewijzen valt, schijnt in twijfel
te mogen worden getrokken. Indien voor de regeling van het openbare schoolwezen , niet de eisch der gezindheden , waaruit de natie
is zamengesteld , maar de voorbijgaande meening der meerderheid
van het zielental beslissend overwigt heeft , dan zou deze opgaaf,
aangenomen dat zij juist is , ten voordeele eener openbare school
pleiten. Bezwaarlijk evenwel schijnt daarop de weigering van eene
bijzondere school te kunnen worden gebouwd, omdat de waarde der
vrijheid van bijzonder onderwijs juist hierin is gelegen , dat een
klein 8maldeel der bevolking , althans zoo de ouders of hunne betrekkingen en vrienden tot geldelijke opofferingen geneigd zijn,
tegen het bovendrijvend gevoelen bescherming en toevlugt erlangt.
De tijdigheid van het voorstel welke, ook na de opgenoemde bedenkingen , niet twijfelachtig voorkomt , valt nog weer in het oog,
wanneer men , in verband met de omstandigheden ,op de beperkt
/mid let van hetgeen gevraagd wordt. Met sommige leden is de
voorsteller van gevoelen dat eene aanvrage tot volledige invoering
-
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der bij de GrOndwet in 1848 erkende vrijheid van onderwijs in
1854 niet outijdig zou geweest zijn; maar hoe dit zij, vrijmoedig
beweert hij dat het voorstel , gelijk het daar ligt, na de onverwachte verandering der gesteldheid van zaken, bij uitnemendheid
tijdig mag worden genoemd. De verklaring van den Minister heeft
het Gouvernement ter bescherming van de ingezetenen onvermogend
gemaakt; de Circulaire van 2 December 1849 die, schoou ongenoegzaam, gunstig gewerkt had, van kracht en werking beroofd;
vrij spel gegeven aan de kleingeestigheid waarmede vooroordeel en
baatzucht het regt der gezindheden, het regt der ouders, gedurende
eene reeks van jaren hebben miskend. En nu zal de poging ontijdig heeten, om zoodanige oppermagt van plaatselijke verdrukking,
als waarvan ook v66r 1848 geen tweede voorbeeld geweest is , te
beletten ! Ontijdig, deze betrekkelijk geringe tegemoetkoming, terwig men, sedert de grondwetherziening, jaar op jaar vruchteloos
uitziet naar de regeling eener vrijheid, waarvan de schier onverwijlde uitoefening met zooveel schijnbaren ijver door de toenmalige
leiders der openbare meening aan eene van oudsher godsdienst- en
vrijheidlievende bevolking voorgespiegeld werd !
III. Omtrent de overbodigheid van het voorstel zal , na de wederlegging ook van dit bezwaar in het Voorloopig Verslag, de
voorsteller kort kunnen zijn. Er schijnt hier eenige verwarring
Het voorstel , zegt
van eigen meening met algemeene overtuiging.
men , is onnoodig, indien het waar i8 dat de Koning volgens de
wet van 1806 het regt van eindbeslissing heeft. Neen , het Imodelooze der aanvulling zou eerst dan blijken , wanneer , hetgeen
deze leden voor waar houden, door iedereen al$ waar wierd erkend;
wanneer de onbetwistbaarheid daarvan iedereen in 't oog viel; wanneer iedereen even gereed was als die leden en ook als de voorsteller , om te beamen dat letter en geest der bestaande verordeningen aan het Gouvernement weer dan een middel ter teregtwijzing
van plaatselijke en gewestelijke besturen aan de hand geeft. Het
is overbekend dat aan het verkrijgen van zoodanige eensgezindheid niet kan worden gedacht. Er is twijfel, er is strijd van beschouwing ; de gevoelens staan lijnregt, met gelijke vastheid van
overtuiging , tegen elka'atr. Aangenomen dat in de circulaire van
2 December 1849 en in de practijk van den vorigen Minister
van Binnenlandsche Zaken geenerlei huivering om een Koninklijk
besluit te provoceren merkbaar geweest is, — de bevoegdheid van
den Koning, nit de wet van 1806 ontleend, wordt door den
tegenwoordigen Minister ontkend; ook vroeger, in 1842, was de
toenmalige Minister, uit hoofde van soortgelijke overtuiging of
soortgelijken twijfel, op wettelijke tusschenkomst bedacht. Vrijwaring tegen wisselvalligheid van het oordeel dergenen die met
de uitoefening van het hoogste gezag belast worden , zou in elk
geval wenschelijk zijn ; onder dezen Minister is het voorstel niet
overbodig, maar onmi8baar.
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Twee aanmerkingen zijn te dezer plaatse in het midden gebragt,
waarvan eenige melding moet worden gemaakt.
De eerste is : dat wettelijke voorziening welligt is ongeoorloofd,
omdat „tot nu toe de wet van 1806 niet anders dan door Koninklijke besluiten is aangevuld of gewijzigd." Dit is zoo; doch
te voren was dit een verwijt aan het Gouvernement , dat belangrijke wijzigingen in het on plaats hadden naar goedvinden
van den Koning alleen ; de wettelijke regeling , in 1848 uitdrukkelijk voorgeschreven , was ook te voren , dus sprak men , bij de
Grondwet ondersteld. Zonderling zou het zijn thans, door op het
niet kennen van de wetgevende magt aan te dringen , als verpligtiny te doen gelden wat vroeger als _pligtverzaking toegerekend werd.
De tweede aanmerking betreft : de schijnbaar strijdige urtkomsten bij de stemming over de motien van orde in de zitting der
Tweede Kamer van 6 Mei. De meerderheid , zegt men , heeft zich
toen reeds bij voorraad tegen het toekennen der eindbeslissing aan
den Koning verklaard. Dit is eene gevaarlijke gevolgtrekking. Uit
het toen voorgevallene laat zich alleen afleiden , dat de meerderheid niet, zonder nader onderzoek en rijp beraad, tot het uitbrengen van een stellig oordeel gezind was. Het zou voor de vrijheid
van beraadslaging en de behoorlijke behandeling van zaken zeer
belemmerend zijn , indien aan dergelijke uiting van het gevoelen
der Kamer eene soort van praejudicium bij de opzettelijke behandeling van een gewigtig en moeijelijk onderwerp ontleend wierd.
-

IV. Eindelijk , ten betooge der schadelkheid van het voorstel,
wijst men op botsing tusschen de gewestelijke besturen en het
Gouvernement, op vertraagde eindregeling van het onderwijs, en op
eene vermenigvuldiging van bijzondere scholen, waardoor tweedragt
en godsdienstige onverdraagzaamheid zou worden gekweekt.
1. Noodelooze botsing met de gewestelijke overheden zorgvuldig te vermijden is , buiten twijfel , aanprijzenswaard; de zucht tot
eensgezindheid zou evenwel te ver gaan, wanneer de verhevene
roeping van het Koningschap, waarop het verslag wijst , in vergetelheid raakte, en de regten en vrijheden der Natie aan het
verlangen om moeijelijkheden te ontwijken ten offer wierden gebragt.
Inbreuk op „de autonomie , in verband met art. 12 der wet van
1806," schijnt door eene min juiste voorstelling omtrent den aard
van plaatselijk zelfbeheer ter sprake te zijn gebragt. Zelfregering,
in al hetgeen tot den eigen kring der locale aangelegenheden behoort, kan zeer wel op hoogen prijs worden gewaardeerd, zonder
voor de gemeente of het gewest eene onafhankelijkheid van beslissing in hoofdpunten van algemeen staatsregt te verlangen , die met
jammerlijke miskenning der eenheid van den Staat en met regeringloosheid , onder den vorm van plaatselijk despotisme, zou gelijk staan.
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2. De vertraging van de algemeene wet op het onderwijs zou,
beweert men , van de aanneming van het voorstel het gevolg zijn. —
De vrees welke hier doorstraalt voor vermenigvuldiging van bijzondere scholen , zal veeleer de wenschelijkheid doen inzien om met
meerderen ernst 'op het grondwettelijk voorschrift eener spoedige
regeling van het onderwijs te letten. Ook schijnt men wederom
hier den aard van het voorstel uit het oog verloren te hebben.
Het . strekt niet , gelijk in het verslag beweerd wordt , om de op.rigting van bijzondere scholen gemakkeliiker te maken dan ze tot
dus ver geweest is , maar omgekeerd , om de belanghebbenden te
vrijwaren tegen het nieuwe en in sommige localiteiten schier onoverkomelijk bezwaar, hetwelk nu , door de verklaring van den Minister, is ontstaan. Hetgeen door het voorstel verkregen , of liever
behouden zou worden , is niet vergelijkbaar met hetgeen bij art.
194 der Grondwet toegekend wordt. De prikkel voor het tot
stand brengen der algemeene wet zal blijven bestaan. Er zal evenzeer uitzigt zijn dat sommigen , om de vrijheid van bijzonder onderwijs te verkrijgen , tot oogluiking omtrent menig bezwaar zullen
worden overgehaald. Meer kan niet worden verlangd ; immers wil
men niet voorbedachtelijk een toestand scheppen 746 onverduurbaar,, dat ook de meest onaannemelijke wet, vergelijkenderwijs ,
als verbetering en weldaad zou worden begroet
.3. De laatste grond, waarmede de schadelijkheid van het voorstel gestaafd wordt, ligt in de verderfelijke strekking der bijzondere scholen , wier oprigting de voorsteller verlangt. Het stelsel
der gemengde school, zegt men , heeft , wat men daarvan ook zegge
moge, goed gewerkt , en het draagt nog heilrijke vruchten ; nu ,
helaas ! zullen er ligt secte-scholen ontstaan, tot overgroot nadeel
der hoogere belangen van den Staat. Dergelijke bedenkingen zijn
overbekend , en de voorsteller veroorlooft zich , om het gewigt der
zaak , de opmerking dat herhalen van het overbekende weinig nut
heeft, wanneer men op de insgelijks overbekende wederlegging
geen acht slaat. Iedereen weet dat , in tegenoverstelling hiervan ,
beweerd wordt : de gedwongen vereeniging op de school , ook met
eerie door den wetgever van 1806 nooit bedoelde en met zijne
voorschriften veeleer niet vereenigbare ter zijde stelling van godsdienst en volkshistorie, heeft , wat men daarvan ook zegge moge,
niet goed gewerkt, en draagt, vooral om den sedert 1806 aanmerkelijk gewijzigden toestand , in menig opzigt verderfelijke vnicht.
Wanneer de praktijk van het stelsel niet onder het overwigt van
eene gezindheid geraakt, leidt het regtstreeks, hetzij tot eene
school-godsdienst die, in haar onbeduidendheid of verkeerde rigting , aan elke gezindheid aanstootelijk is , hetzij tot een uitbannen
van al wat naar godsdienst gelijkt , naar het stelsel der verlegenheid , waarbij men scheuring van opvoeding en onderwijs, en een
louter maatschappelijk onderrigt voor normaal houdt. Het brengt,
waar godsdienstzin niet uitgedoofd is , misnoegen en verbittering
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te weeg ; de spanning der gezindheden wordt, door de poging om
ze op de school vereeuigd te houden, verhoogd, en het openbaar
onderwijs kan zich , tegen de juist hierdoor toenemende concurrentie van het bijzonder onderwijs, niet handhaven dan door met verdubbeling - van onregt en willekeur het oprigten van bijzondere
scholen te beletten. Inmiddels ziet men het eenige door de tegenwoordige omstandigheden aangewezen redmiddel voorbij : facultative splitsing der openbare school , gevoegd bij een heilzamen
wedijver met de bijzondere scholen, in het belang der ontwikkeling,
ook van het openbaar schoolwezen , onmisbaar.
Nadere uiteenzetting schijnt overtollig. Des te weer vestigt de
voorsteller de aandacht op de ernstige tegenspraak die deze bedenking, uit een ander oogpunt, in het verslag ontmoet heeft. Zij
kan niet worden vrijgesproken van zeer reactionnaire strekking, zij
is eigenlijk niet tegen het voorstel , maar tegen art. 194 der Grondwet gerigt. Inderdaad , dergelijke bestrijding stelt den aard en het
oogmerk der tegenkaiiting in een zonderling licht. Verlangen de
leden , waardoor de bedenking gemaakt is , terug te komen op hetgeen , na veeljarigen strijd, in 1848 afgedaan werd? Moet de weerzin tegen bijzondere scholen in verband worden gebragt met de
vreemde uitlegging die aan de bewoordingen van art. 194, vooral
sedert eenige maanden, door sommigen gehecht wordt? Zal men in
goeden ernst beweeren dat er aan de verleende vrijheid eene, zoo
niet onbereikbare, althans nooit gekende volkomenheid van het
openbaar schoolwezen als voorwaarde moet vooraf gaan ? Zal men
te berde komen met de vraag, of door vrijheid van onderwijs, vrijheid tot o_prigting van scholen bedoeld is ? of voorafgaande autorisatie welligt vereenigbaar is ook met de gewijzigde Grondwet?
of er niet voor de vernietiging van de reeds opgerigte bijzondere
scholen der eerste klasse, die men als onwettige associatie scholen
uitkrijt , behoort te worden gezorgd ? En zoo dergelijke ongerijmdheden niet gerekend mogen worden bij de leden, door wie de aanval tegen bet bijzonder onderwijs gerigt is , te zijn opgekomen ,
zal niet menigeen zich afvragen : van waar zoo felle critiek, indien
men de aanstaande tot-standkorning der algemeene wet te gemoet
ziet ? van waar het streven naar bemoeijelijking, indien men, binnen weinige maanden , de volkomen nutteloosheid van zoodanigen
tegenstand verwacht? verraadt niet de levendigheid van den aanval
de levendigheid der hoop, dat de onheilen, met wier sterk gekleurde
beschrijving men zich zelven en anderen schrik aanjaagt, nog zullen
worden gekeerd ? is het niet blijkbaar dat ook deze leden, even
als de voorsteller, om de verscheidenheid der denkbeelden, langdurig gated, een uitstel dat tot afstel aanleiding geeft, als waarschijnlijk beschouwen ? Maar zou dan niet, uit de beantwoording
dezer vragen, eene adore vraag kunnen oprijzen ? namelijk deze:
is het goed , is het wenschelijk voor de toekomst van het vaderland , dat er aldus met de meest plegtige beloften , die niet met
den volkswaan van den dag, of met de ousteltenis van het oogen-
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bilk , maar met de lang vertraagde erkenning van onvoorwaardelijke
regten in verband staan, op roekelooze wijs worde gespeeld ? Het
aan het licht komen van dergelijke bedoeling , indien ze waarlijk
mag gerekend worden te bestaan, zou behooren onder de heilzame
gevolgen Welke reeds de indiening van het voorstel gehad heeft.
De voorsteller zal , wat de regtstreeksche voordeelen aangaat ,
het nut der verlangde bepalingen niet overdrijven ; evenwel mag
hij niet onbeantwoord laten de aanmerking van leden, „die over
het voorstel niet gunstig oordeelden , alleen omdat het eene zoo
nietige verandering tot stand zoude brengen , en die zich veeleer
met eene volledige invoering der bij de Grondwet erkende vrijheid
van onderwijs, zouden kunnen vereenigen." Hij zal zich met velen
dankbaar verblijden, wanneer dit volledig genot hun door den ijver
dezer leden to beurt valt ; maar zij , door wie de behoefte aan
uitkomst levendig gevoeld wordt, zijn, bij gestadige afwachting
van het meerdere, met zoo fiere geringschatting van het mindere
niet gediend. Zij begeeren een zoo nietigen maatregel, omdat
daardoor althans verergering van druk zou worden verhoed. Het
schijnt bovendien, ook in het algemeen belang, en voor de eer van
Nederland, niet onverschillig, onverwijld de voortduring te beletten van den toestand waarin men aanvankelijk geraakt is , en die
evenmin met het grondwettig en historisch regt eener vrije Natie
als net de waardigheid eener Regering overeenkomt. Het is —
men gelieve dit bij de behandeling van het voorstel in het oog te
houden een voorbeeldeloos verschijnsel dat , ten gevolge der
verklaarde magteloosheid van het Gouvernement , de ingezetenen,
in eene zaak die regtstreeks de godsdienstvrijheid betreft, aan de
willekeur van plaatselijke of gewestelijke besturen , weerloos en
zonder dat er van regeringswege voorziening wordt beproefd , overgeleverd zijn.
Considerans. „Behoorliik" is, door eene verandering van redactie,
weggevallen , om niet noodeloos te vergen wat misschien deze of
gene begunstiger van het voorstel liever vermijdt. De voorsteller
zelf vindt Beene zwarigheid, of liever rekent zich verpligt met
openhartigheid te verklaren dat , naar zijn inzien, er niet voor
behoorlijke naleving der bestaande verordeningen gezorgd is. De
Regering, die wenken en vermaningen tegen de verkeerde opvatting van andere • wetten geeft, mogt niet lijdelijk dulden dat de
weigering plaats had, omdat door de plaatselijke en gewestelijke
besturen enkel op het getal , niet op den aard der scholen , op
het genoegzame van Christelijk onderwijs enkel naar hunne subjective meening , op hetgeen zij , niet op hetgeen de belanghebbenden behoefte. noemden , gelet werd.
Wat het verlangen in de tweede alinea betreft 1 , heeft men gemeend, op grond van vele antecedenten in onzen wetstijl (zie bijv.
1

Dat het woord gelet niet zou worden gebruikt.
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Staatsblad 1853 , no. 90 , 91 , 137 en 139) den aangenomen vorm
te molten behouden.
Art. L De twee bezwaren hier geopperd 1 zijn, naar men zich
vleit, uit den weg geruimd.
Are. 2. De voorsteller vereenigt zich met de leden door wie
de verlangde wijziging 2 onraadzaam geacht wordt. Door het bepalen eener tusschenkomst van het hoog gezag, ook ter intrekking
van eene reeds verleende vergunning, zou het doel en het karakter
van het voorstel te loor gaan. Het strekt om den nu weder opgewekten wederstand te breken dien het besluit van 1842 , in
zoover het verdraagzaamheid bedoelde, van den beginne of ontmoet
heeft. Met het oog op de veeljarige felheid waarmee de bestaande
verordeningen aan onverdraagzaamheid dienstbaar zijn gemaakt,
moet het verleenen van autorisatie aan een plaatselijk, of althans
aan een gewestelijk bestuur, zonder hooger beroep, vrijstaan. Wei-.
gering daarentegen , waar het de dierbaarste regten der ingezetenen
geldt , rnoet , na de lessen der ervaring , niet zonder het overeenstemmend oordeel van plaatselijk , gewestelijk en hooger bestuur
mogelijk zijn.
Het gemijzifid voorstel van wet was
WIJ

WILLEM III ,

ENZ.

Alzoo Wij in overweging genomen hebben , dat , in afwachting
van de regeling van het onderwijs, volgens art. 194 der Groudwet,
omtrent de autorisatie voor bijzondere scholen eene aanvulling der
bestaande verordeningen vereischt wordt ;
Gezien art. 12 der wet van 3 April 1806 , art. 1 van het Koninklijk besluit van 27 Mei 1830 (Staatsblad no. 9) , en art. 6
van het Koninklijk besluit van 2 Januarij 1842 (Staatsblad no. 1),
Zoo is het, enz.
Art. 1. Over het verleenen van autorisatie tot oprigting eener
lagere school wordt beslist , door een Gemeentebestuur uiterlijk
binnen zes weken , en door Gedeputeerde Staten uiterlijk binnen
drie maanden , te rekenen van den dag waarop de aanvrage geschied is.
Indien binnen dezen termijn door het Gemeentebestuur de afwijzing aan de adressanten niet kenbaar is gemaakt, kunnen zij
zich tot Gedeputeerde Staten wenden.
Art.

Na afwijzing door Gedeputeerde Staten, of indien bin-

1 Men verlangde verlenging van den termijn bepaling van het tijdstip
waarop de termijn begint te loopen.
2 Waarbij ook de reeds verleende vergunning zou kunnen worden ingetrokken.

— 108 —
nen den bepaalden termijn de afwijzing aan de belanghebbenden
niet is kenbaar gemaakt , kan Onze beslissing worden gevraagd.
Lasten en bevelen , en z.

14 en 15 ehaij 1854.
Deze beraadslaging was gelijktijdig met een rnuzijkfeest te Rotterdam.
De Neer Thorbecke wenschte daarom tot twee uur te werken en den volgenden dag niet. Zijne afwezigheid althans was , bij verwerping dezer motie,
te voorzien. „ In het algemeen" , zeide ik , „ en vooral nu, nadat deze
motie van orde is voorgesteld — zal het voor bijkans alle leden en inzonderheid, gelijk de geachte spreker het heeft uitgedrukt , voor de minnaars
dermuziek onmogelijk wezen aan het aanhangig voorstel van wet , in dergelijken toestand van opgewektheid, het naauwgezet onderzoek te besteden,
dat voor een onderwerp, naar ons aller inzien en overtuiging , van zooveel
belang, wenschelijk is. Ik verlang de motie van orde ook eenigzins te bescbouwen als een blijk van belangstelliiig in het voorstel." — Het mogt niet baten de motie werd met 27 tegen 24 stemmen verworpen.
Het voorstel werd ondersteund door de heeren van der Brugghen, van
Rappard, Rochussen , Mackay, van Nispen van Sevenaer,, van Lynden, en
van Lennep bestreden door de heeren Bosscha , Zylker , Schimmelpenninck
van der Oye , van Goltstein , van Hoevell , en de Kempenaer. — Aan het
einde van den tweeden dag vroeg ik het woord.

Het lid uit Zutphen ., voor wiens welwillendheid ik dankbaar
ben , noemt het voorstel doelloos , in het vooruitzigt dat , ook na
goedkeuring door de beide Kamers , de sanctie des Konings zou
worden geweigerd. Is die bedenking constitutioneel ? is zij niet
wegcijfering van het gemeen overleg , van het regt van initiatief ?
Eene andere opmerking stel ik mede op den voorgrond , omdat
zij een tal aanmerkingen tegen het voorstel afsnijdt. De reden
mijner poging ligt in een incident , waardoor betreurenswaardige
verandering in het toepassen der verordeningen omtrent de bijzondere seholen ontstaan is ; in de verklaring van den Minister
aan de adressanten van ijithuizen. Het voorstel, binnen den meest
engen kring eener onmisbare en geringe tegemoetkoming beperkt,
bedoelt enkel de wegruiming van het door dit incident gerezen
bezwaar. Zoo weinig gelijkt het naar een stouten greep in de wet
van 1806, waardoor haar stelsel uit het verband zou gerukt zijn.
Men heeft heden weder de ongrondwettigheid in het midden gebragt. Onder de bedenkingen heeft geene mij zoo verbaasd. Hier
is geene vervanging , maar een voorstel ter behoorlijke naleving
ook van de wet van 1806; in een punt waaromtrent deze naleving
onmogelijk gemaakt is. Ik had kunnen voordragen regeling van
het bijzonder onderwijs volgens art. 194 der Grondwet ; ik heb
het niet gedaan. Ik ben niet geweken van het terrein der be8taande verordeningen. Door, op dit terrein van het derde der additionele artikelen, waar geene verandering, maar betere handhaving
bedoeld werd, een zijdelingschen blik naar art. 194 der Grondwet te
a

SCHIMMELPENN1NCH VAN DER OYE.
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werpen , zou ik , door tweederlei voorschrift en regel te vermengen,
in strijd met de Grondwet zijn geraakt. Men zal mij niet ten
kwade duiden, wanneer ik mij hierhij bepaal ; de bedenking heeft
bij de Kamer weinig weerklank gehad ; ik verwijs liefst naar de
Memorie van Beantwoording. Ik heb nog veel te behandelen; ook
wensch ik wat noodeloos tot geestverhitting 1 zou kunnen brengen
zorgvuldig te vermijden.
De voorlaatste spreker , eenigzins terugkomende op de overtolligheid , heeft een aan het voorstel niet ongunstig denkbeeld in het
midden gebragt , maar dat ons weinig baat, omdat het niet algemeen omhelsd wordt; weshalve juist wegneminy van twffel vereischt
wordt. De spreker neme dit in nadere overweging. Immers hij kan
niet wenschen dat vrijzinnige belangstelling in dit gewigtig onderwerp beperkt zij tot eene verzending aan den Minister, die welligt
meer schadelijk dan voordeelig geweest is ; tot eene motie van orde ,
waardoor eene andere , meer doeltreffende motie verviel , en tot verwijzing (met voorbijzage van hetgeen welligt verkregen zou kunnen
worden) naar het onverkrijgbare , of wil men , naar het verkrijgbare , edoch slechts onder eene voorwaarde ; mag ik ze noemen?
verandering van Ministerie.
Ik zal trachten aan te toonen dat het voorstel , vooreerst niet
is zoo als gisteren het geachte lid nit Amsterdam b beweerd heeft ,
eene verkeerde wets interpretatie ; ten andere, niet schadeliik, ten
derde , niet — dit was voor den Minister het voornaamste bezwaar ontijdiy. Hieruit zal kunnen blijken de strekking van
het voorstel , de aard der tegenwerking , en ons regt op ondersteuning van het Gouvernement.
Yolgens den spreker uit Amsterdam, heb ik in deze wets-interpretatie omtrent onzen eigenlijken regtstoestand mij vergist ; ik ben
in misverstand vervallen. Hij wees op de uitdrukking in de Memorie van Antwoord Rene aanvulling der wet van 1806 in Naar
zin en geest; eene aanvulling , dus eene interpretatio authentica?
Ja , voor hen die van oordeel zijn dat de wet van 1806 bevat hetgeen men verlangt ; maar , voor hen die van een tegenovergesteld
gevoelen zijn, iets meer , jets anders ; aanvulling , wijziging , voor
zooveel noodig is om in de wet te brengen hetgeen nu tot behoorlijke naleving ontbreekt. Er is geene tegenstelling, zoo als men
vermoed heeft, tusschen behoorlijke toepassing en wijziging. Neen;
wijziging is juist tot behoorlijke toepassing onmisbaar.
Maar de spreker zegt dat ik mij vergist heb omtrent onzen
regtstoestand. Ik bestrijd hem met soortgelijk wapen , en beweer
dat hij een misverstand begaat in zijne opvatting van de wet van
1806, van het besluit van 1842, en van de geheele strekking van
de bestaande verordeningen op het onderwijs, van 1806 tot 1854.
dit was het hoofdargument —
De we van 1806. Hij wees
-

1

Uitdrukking van den beer Bosseba.
a VAN HaVELL.
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op den departementalen aard van die wet , reactionair tegen de begrippen der unitariesen, tegen het stelsel van 1798. Reeds heeft
het lid uit Nijmegen a , wiens rede ik met ongemeen genoegen heb
gehoord , herinnerd aan het , ik wil de uitdrukking monarchaal niet
gebruiken , autocrati8ch karakter der staatsregeling van 1805. In
dien tijd volgden de • reactien elkander spoedig ; de wet van 1806
was reeds op nieuw reactie tegen de weder opgekomen federalistische rigting ; reactie die eene tamelijk Napoleontische tint had.
Hij heeft zich ook vergist in zijne opvatting van het besluit van
1842. Met verwondering heb ik vernomen dat art. 6 verijdeling
zou wezen van de wenschen der Staatscomraissie, die in 1840 benoemd was. Ik heb altijd gemeend dat het gedeelteliike vervulling
was, door beroep op Gedeputeerde Staten. Lees den considerans,
volgens welken men „alien mogelijken waarborg wilde stellen, bepaaldelijk tegen elke krenking van de verschillende gevoelens
waarvan de vrijheid bij de Grondwet is verzekerd." Lees de circulaire van den Minister , ons geacht medelid , wien ik voorzeker
niet gemeend had te zullen ontmoeten onder de tegenstanders van
een voorstel, onvermijdelijk geworden toevoegsel aan hetgeen bij
het besluit van 1841 bepaald is. Lees die circulaire ; de hoofdgedachte is te doen wat met de wenschen van de Staatscommissie,
met het verlangen van den Koning overeenkwam; zoodat de meest
mogelijke tegemoetkoming aan degenen die verdrukt werden zou
worden betoond.
De spreker uit Amsterdam vergist zich ook omtrent de arekking
der beetaande verordeningen op ha onderivii8 in het algemeen.
Hij
heeft, hetgeen hem zoo weinig gebeurt, te midden van vergelijkenderwijs materiele bepa1lingen , een hooger beginsel voorbijgezien , in
de geschiedenis dezer maatregelen onmiskenbaar. Hij sprak van
art. 2 der wet van 1806 , van het waken tegen te groote vermenigvuldiging van scholen , van de behoorlijke zorg voor het lot der
onderwijzers. En te refit. Ik Deem deze gelegenheid waar om te
herhalen dat ook wij deugdelijkheid en handhaving van bet onderwijs, ook van het openbaar onderwijs verlangen ; mar de spreker
heeft 66n trek vergeten ; die, ofschoon niet uitdrukkelijk geschreven, op Nederlandschen bodem in aide verordeningen moet worden
ondersteld eerbiediging van gewetensvrijheid. In zijn historisch
overzigt heeft hij dit voorname, dit voornaamste bestauddeel vergeten; althans, welligt uit vrees voor geestverhitting, hij verzweeg
het. Evenwel, om bet eigenaardige van den regtstoestaud te kennen , moet j uist dit op den voorgrond worden gesteld.
Reeds de wet van 1806 was reactie tegen de wet van 1803,
die zich van het geheele on meester maakte en de onder.scheiding tusschen openbare eu bijzondere scholen weg liet. Reeds
in de wet van 1806, en tot op den huidigen dag, is er worsteling geweest van wetten, besluiten , en reglementen tegen eene
magtige, hardnekkige partij , die de vrijheid van bijzonder ondera VAN NISPEN VAN SgVENAER.
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wijs miskent. Geene enkele onzer verordeningen is tegen die rigting bestand geweest. Niet de wet van 1806. Niet de Grondwet
van 1815 ; geef mij , niet de gewijzigde Grondwet van 1848; geef
mij slechts de Grondwet van 1815, uitgelegd, met de mate van
vrijheidszin waarmede zij is opgesteld , en ik heb vrijheid genoeg.
Doch het beginsel van gewetensvrijheid, ook van die Grondwet,
is miskend jaren achtereen , met eene blinde halsstarrigheid , die
velerlei jammeren over het Rijk der Nederlanden gebragt heeft.
Het besluit van 1830 is eene concessie, die, gelijk doorgaans eene
afgedwongen concessie , te laat kwam. In de gebeurtenissen van
die dagen waren gewigtige lessen vervat. Heeft men er gebruik
van gemaakt ? neen : daarom werd het besluit van 1830 een onheil
voor het overblijvend trouwe deel der bevolking. De magt aan
plaatselijke en gewestelijke besturen verleend , die in Belgie een
waarborg had kunnen zijn , werd in Nederland tegen de vrijheid
van onderwijs gekeerd. Het was overlevering aan de partij welke
ik op het oog heb. Van daar moeijelijkheden en klagten van daar
dat in 1840 Koning Willem II begeerd heeft dat voorziening onder zijne eerste regeringsdaden mogt worden geteld ; van daar het
besluit van 1842. Ik neem de verdediging van dit besluit niet
op mij het is niet in alien deele overeenkomstig met hetgeen de
Commissie, althans niet met hetgeen ik, begeerd had. Maar wat
is er van de bepaling , welke , in verband met besluit en circulaire,
tegemoetkoming scheen , wat is er, in de practijk , geworden van
artikel 6 het werd een gedenkteeken van de kunstmatige wijze
waarop men zelfs een maatregel , voor de gewetensvrijheid genomen , tot gewetensdwang misbruikt. Behoef ik u te herinneren al
de moeijelijkheden , in de jaren 1842-1848 gerezen , en den invloed daarvan ook om den wensch naar grondwetherziening te doen
ontstaan ?
In 1848 heeft men vrijheid van onderwijs beloofd. En wat is
er reeds bij de grondwetherziening gebeurd Denk aan art. 194.
Aan die ingeschoven alinea, treffend voorbeeld der gevaarlijkheid
van ge2mprovi8eerde amendementen, vooral in eene Grondwet. Hoe
ging het daarna ? jaar op jaar werd te vergeefs verwezenlijking der
belofte verwacht. Evenwel, met het oog op de voortdurende tegenwerking van de bijzondere scholen , werd de circulaire van 2
December 1849 gesteld en zij had , ofschoon ongenoegzaam, gunstige werking. En ziet ! nu daarentegen zijn we , door de verklaring van den Minister omtrent de magteloosheid der Ilegering, in
erger toestand dan ooit te voren. Wanneer wij hierop, in verband
met de historische lijn, letten, zal het regte licht opgaan over
dit voorstel. Ik zou zoo gaarne zien dat , vooral door den spreker
uit Amsterdam, doze strekking gewaardeerd wierd. Hij , die -in
Negrlands keldendaden te land den roem van het Vaderland op
voortreffelijke wijze heeft doen uitkomen, kan niet vergeten dat
Nederland ook uit de handhaving der vrijheid van geweten luister
ontleent. Hij , de begaafde levensbeschrijver van Willem II, moet
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wenschen te kunnen gehoor geven aan hetgeen die Koning verlangd
heeft , — raisschien zou verrigt hebben, in dien hij geweten had
wat een Vorst , die het goede wil (ondanks en welligt juist
door een welbegrepen systema van ministeriele verantwoordelijkheid)
vermag.
Ik kom tot het tweede punt : de 8cha(le/ijkkeid van het voorstel.
Waarom heb ik de behandeling van dit punt , na al hetgeen reeds
gezegd werd, noodig, althans wenschelijk gekeurd ? omdat de strekking der bezwaren, in dit opzigt, tegen het voorstel in en buiten
de Kamer gemaakt en die ik kortelijk in de Memorie van Beantwoording heb opgeteekend , den aard der tegenwerping openbaart.
Er is eene magtige rigting in ons vaderland , dezelfde waarvan ik
de werking geschetst heb, die tegen de vrijheid van onderwijs gekant is, ook na de herziening der Grondwet, en die de verwezenlijking van hetgeen toen beloofd is zal pogen te beletten.
In de Memorie van Beantwoording heb ik eene vraag gedaan,
in deze discussie niet beantwoord. Van waar , bij u, die het voorstel , ook met het oog op eene wet die de bijzondere scholen , volgees u, spoedig zal vrijlaten, afwijst, zooveel hevigheid in het tijdelijk weren van hetgeen weldra onvermijdelijk zijn zal? Van waar,
vermits uit dit oogpunt, het voorstel van zeer ondergeschikt belang
is , van waar, dat gij niet zijt gebleven in de gemoedsstemming
waaraan ooze rijke moedertaal den naam , niet van onverschilligheid, maar van koelheid , voor bedaard overleg zoo wenschelijk,
geeft ? Van waar ? omdat ge hier meer dan het voorstel bestrijdt.
Uwe aanmerkingen zijn gerigt tegen art. 194 der Grondwet. Het
verkeerde , schadelijke , noodlottige, voor de eendragt en de rust
van het Vaderland verderfelijke van bijzondere scholen , geldt de
vrijheid die bij art. 194 plegtig beloofd werd. En waaruit nu zal
voor die bestrijding het steunpunt worden ontleend ? dit blijkt uit
het Voorloopig Verslag niet ; maar het is geen geheim meer. Art.
194 heeft, zegt men, als conditio 8uspen8iva, gewild dat er overal
voldoend lager onderwijs zou gegeven worden. Beteekent dit dat
het openbaar onderwijs is en blijft aanbevolen aan de zorg der Regering ; dat het moet worden gehandhaafd , opgebeurd , uitgebreid,
verbeterd ; dat de Regering er op bedacht zij in iedere localiteit
genoegzame gelegenheid tot onderwijs te geven , en het openbaar
onderwijs aldus, in verband met de plaatselijke omstandigheden en
ook met de bijzondere scholen , te brengen ? Neen; er zal, zonder
acht te geven op de bijzondere scholen , een openbaar onderwijs
zijn, in elke gemeente, op zich zelf voldoende voor alle klassen
der maatschappij. Een openbaar onderwijs , Of, door de voortreffelijkheid die men voorspiegelt , onbereikbaar, of, zoo het te bereiken
is, door omvang en kostbaarheid ter gewisse vernietiging van het
bijzonder onderwijs geschikt. Een openbaar onderwijs, ziedaar het
raadsel en de ontknooping , z66 krachtig dat het bijzonder onderwijs worde gesmoord. Ook dezen morgen heeft men gezegd: wij
verlangen tegen u te strijden met wapenen van den geest. In de
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practijk vrees ik voor wapenen van geheel andere soort. Hoe
slechter de openbare school , des te meer zal men voor de bijzondere school beducht zijn. Let op het merkwaardige adres uit ZaltBomme1 1. Hier is tegen het gemoedelijk bezwaar der ouders het
finantieel belang van de stadsschool in strijd; want, zoo weinig
vertrouwen is er in den onderwijzer als opvoeder, dat, ten gevolge
der oprigting eener bijzondere school , de helft der kinderen zou
weggaan , welligt meer. Welnu, dan is het immers duidelijk dat ,
alleen door het afwijzen van het verzoek, de stadsschool kan blijven bestaan. Het is dus een regel , die wel niet op den voorgrond
gesteld, maar uit den aard der zaak, willens onwillens, zal worden
gevolgd; naar mate de openbare school minder goed is, moet voor
het niet opkomen eener bijzondere school te meer worden gezorgd.
Ook omgekeerd , naar mate de bijzondere school beter geacht
wordt , moet men, in dat systeem, met te meer ijver, ter instandhouding van het openbaar onderwijs, op haar vernietiging, bedacht
zijn. Ook hiervan heb ik een voorbeeld ; wij hebben in deze stad
met aanzienlijke opofferingen eene school opgerigt die door velen
goed schijnt te worden gekeurd en waar — ik zou mij kunnen
beroepen op het getuigenis van enkele leden dezer Verg.adering
zonder dogmatieke spitsvindigheden te treden , door -Christelijke
opleiding tegen matig schoolgeld, in de behoefte van ouders die
dit onderwijs boven de openbare school waarderen voorzien wordt.
Nu stel ik op den voorgrond, dat ik aan het stedelijk bestuur
van de residentie de bedoeling niet toeschrijven wil van onze school
op min edelmoedige wijs te bestrijden ; maar, als een wenk omtrent
hetgeen dikwerf zal kunnen gebeuren , mag ik niet onopgemerkt
laten wat dezer dagen met eenig welgevallen , waarschijnlijk door
een man van het yak, een deskundige, die in het schoolwezen invloed uitoefent , den redacteur van eon weekblad aan het schoolwezen gewijd, de Trekker, is medegedeeld : „Van de school voor
de burgerklasse te 's Hage gaan reeds verscheidene leerlingen of
en zullen binnen kort door meerdere worden gevolgd , omdat de
stad de tusschenschool heeft uitgebreid en verbeterd , waar goed
Dit
onderwijs zal gegeven worden tegen een lager schoolgeld."
zou een strijd wezen met finantiele overmagt ; met een lokaas van
lager schoolgelel, waardoor kinderen , welligt ook van ouders die
prijs stellen op den aard van onze school, naar de stadsschool
zouden worden teruggebragt. 1k zwijg er van ; ik wil slechts doers
opmerken dat het stelsel ook tot een tweeden regel aanleiding geeft;
vooral wanneer de bijzondere school goed is, moet de openbare
school tegen gevaarlijke concurrentie in veiligheid worden gesteld.
Dat ik in mijne vrees voor de practijk niet te ver ga, kan blijken
uit hetgeen reeds nu op den voorgrond gesteld wordt in het bij
deze Kamer ingekomen adres van de hoofdvereeniging van het Ne,

Een Adres aan de Kamer, waarbij over weigering van autorisatie geklaagd werd.

II.

8

-114 —
derlandsc4 (lees , volgens sommigen Groninger) onderwzyzersgenootschap: „Worden de anderwijzers eerst , door de zorg der overheid

voor een voldoend lager onderwijs overal te geven , in een behoorlijken toestand geplaatst , zoo dat zii niet door de mededinging van
het vriie onderwijs worden belemmerd, om zich geheel en onverdeeld aan het onderwijs te wijden, dan is de wetgeving regtvaardig." Dit is een belangrijke wenk omtrent de gehalte der vrijheid
van onderwijs die men bedoelt.
Wanneer het openbaar onderwijs zoo is ingerigt, dat de onderwijzers niet door de mededinging van het vrije onderwijs worden
belemmerd, dan zal vrijstelling gaarne worden verleend. Men wil
— dit woord is te juist en te karakteristiek om het ons te laten
ontnemen — men wil staatsmonopolie; ook met het oog op het finantiele , want ook het finantiele speelt een groote rol bij de tegenwerking die de vrijheid van onderwijs ontmoet. Dit staatsmonopolie , hetgeen tot gewetensdwang leidt, wordt
ja zelfs
waarborg tegen gewetensdwang genoemd. Merkwaardig, ook in dit
opzigt, is hetgeen wij gisteren hoorden van het lid uit Groningen a
Hij heeft heden daaromtrent eene uitlegging gegeven; en ik zal gaarne,
wanneer ik hem verkeerd verstaan heb , eene tweede uitlegging ontvangen; maar deze uitlegging scheen mij bevestiging van hetgeen hem
tegengeworpen was. Hij zegt : ik wil u gaarne gewetensvrijheid geven,
ook ik ben van gewetensdwang afkeerig; edoch , wat zal er gebeuren,
wanneer ik toegeef aan uwe eenzijdige rigting? dan zullen uwe
bezwaren overgebragt worden bij de meerderheid, die haar openbaar
onderwijs begeert in stand te houden; voor die meerderheid zullen
uwe bijzondere scholen , zal uwe eenzijdige rigting lastig kunnen
zijn ; het doet mij leed ; maar het is noodig dat aan de vrijheid
der meerderheid de vrijheid der minderheid worde ten offer gebragt. 1k acht dat ik de redenering van ons medelid gevat heb.
Zij komt overeen met zijne politieke rigting. De beginselen die
hij verdedigt , hebben dit steeds ten gevolge gehad, dit is de hoofdstelling ik gebruik het woord in wetenschappelijken zin —
van de revolutionaire rigting; de minderheid moet voor de meerderheid bukken. Voor zoover het welzijn , het welbegrepen belang
van de meerderheid het veroorlooft, o ja, zal men gaarne voor
de minderheid toegeeflijk zijn ; maar , wanneer men van de minderheid last heeft , moet het algemeen belang , dat is het eigen
.

belang der meerderheid , als rigtsnoer worden gevolgd. Ook andere landgenooten , ofschoon , hetzij niet , hetzij op dit oogenblik
niet , met deu spreker homogeen , reiken hem wat de vrijheid van
onderwijs betreft, de hand. Ik wil het bewijs hiervan ontleenen
uit openbaar gemaakte geschriften. Ik vrees niet dit te doen ; ik
heb bijkans berouw dit zoo zelden te hebben gedaan ; de scheidsmuur tusschen wetenschappelijk en praktisch leven behoort niet
hoog opgetrokken te zijn , en we moeten dankbaar gebruik maken van den arbeid ter onzer inlichting besteed. In het Staatsa
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regtelijk onderzoek van den hoogleeraar Opzoomer, leest men dat
wij de vrijheid van onderwijs hebben, dat we in het voile genot zijn. Men leest daar : „Ook ik wensch de vrijheid van onderwijs te behouden. Te behouden, zeg ik, want zij is geene
weldaad die ons eerst geschonken moet worden ; wij
reeds in
Naar voile genot." Ik mag de leden wel aanbevelen om het betoog dezer stelling nader • in het werk te leden. Nog citeer ik
een anderen hoogleeraar , door mij , ofschoon ik de eer niet heb
hem persoonlijk te kennen , dikwijls als tegenpartij ontmoet , den
hoogleeraar Hofstede de Groot , voorzitter van het onderwijzersgenootschap dat ik zoo even noemde, een genootschap dat, zegt
men , de strekking heeft om onze openbare scholen te maken tot
Groninger gezindheidsseholen. Men beweert dat hij reeds te Uithuizen laat oils dit in bet oog houden eene Groninger gezindheidsschool gevestizd heeft. Ook hij verzekert dat wij volledige
vrijheid van onderwijs -hebben. Hij heeft dit sedert lang geweten ;
reeds voor jaren schreef hij : „ Werkeliik en wettellik is het onderwiis reeds vrii. Er is nu toch vrijheid van mededinging, vrijheid
van oprigting van nieuwe scholen , vrijheid van onderrigt in de
scholen , vrijheid van keuze voor de ouders." Een schat van vrijheden , voorwaar. Ook voegt hij er bij , met zinspeling op zoo-.
danigen rijkdom : „welke groote vrijheid alleen door examen, aanstelling en toezigt van staatswege in zooverre wordt geregeld als
noodig is om haar in stand te houden en tot heil des yolks te
doers strekken." Een punt vergeet hij ; dat eene vrijheid behoudens
autorisatie aan onderwerping gelijk is.
Mag ik er bijvoegen welk een indruk deze en dergelijke fraaije
redenering en verzekering op mij maakt Ik verheug mij daarover. Het is wenschelijk dat het oogmerk en de aard der tegenwerking die wij ontmoeten in den vollen glans van dergelijke
argumenten worde gesteld.
Ik kom tot het laatste punt : de ontijdigheid; de eenige reden
zou ik bijkans zeggen , waarom de Minister zich tegen het voorstel verzet.
Het verheugt mij naast den Minister van Binnenlandsche Zaken
den Minister van Justitie te mogen zien. Ik vertrouw dat ik door
hem met een krachtig woord -zal worden ondersteund ; door den
man sedert lang als voorstander der vrijheid bekend ; die , meer
dan iemand, reden heeft verstoord te zijn over de ontfutseling
der eenvoudige bepaling, waardoor in het ontwerp van grondwetherziening voor de vrijheid van onderwijs was gezorgd. Met
dankbaarheid ben ik gedachtig aan de zittingen van 7 October
1848 en 23 Februarij 1849. Nagenoeg hetzelfde onderwerp werd
behandeld. De Minister zeide toen ; „ik behoor niet tot de halfvrijzinnigen (nog al eene talrijke soort), die aan gelijkdenkenden
als zij vrijheid toestaan , en die aan andersdenkenden weigeren. Ik
zeg met den spreker uit Zuidholland (het was mijn vriend Mackay)
dat het kwaad dat nog bestaat minder gelegen is in de wet, dan
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in de wijze waarop zij sours is geinterpreteerd geworden. 1k voeg
er met hem bij, dat ik verwacht dat eene Regering, die de vrijheid
onderwij8 heeft voorge8teld, al wat mogelijk i8 zal aanwenden
om de betrekkeliik dit ond'erwerp be8taande wetteliike bepalingen in
een milderen zin toe te pawn." — De toenmalige Minister van
Justitie is het ook nu ; mag ik dan niet verwachten dat een Minister die de vrijheid van onderwijs heeft voorgesteld , at het ?nogelijke zal aanwenden om mijn voorstel te doers aannemen ?
1k betreur de afwezigheid van den Minister van Hervormde
Eeredienst , om gewigtige redenen voorzeker ; want , bij de behandeling van dit voorstel, mogten we ook hem vooral verwachten.
Toen het wenschelijke der Ministerien van Eeredienst beweerd werd,
wees men ook op den eisch der parlementaire discussien , en ik
behoef niet te betoogen dat deze discussie met de belangen en de
regten der Gezindheden en bij uitnemendheid der Hervormde Kerk
in verband is. — De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft gisteren weinige maar belangrijke woorden gesproken , die ik met
genoegen heb gehoord. Volgens hem is het voorstel niet ongrondwettig , niet overtollig, niet schadelijk , geene verkeerde interpretatie ; het eenige bezwaar is ontijdigheid. Het eenige , omdat ik
mij vlei dat de Minister , bij nader inzien , niet veel zal hechten
aan hetgeen hij omtrent het plaatsen van den Minister en van
den Koning in moeijelijken toestand gezegd heeft. Er zou immers
niets anders gebeuren dan na de bekende circulaire van 1849. Er
zijn sedert vele scholen opgerigt , doch men wijze ons scholen waarvoor ten onregte de toestemming is verleend. Dat de vorige
Minister veerkracht , somtij ds te veel veerkracht, in het niet ligtvaardig bevorderen der oprigting getoond heeft , is uit voorbeelden
blijkbaar die ons zeer goed bekend zijn. Vooral moet ik opkomen ,
met den spreker uit Nijmegen a tegen hetgeen den Koning betreft. De verheven roeping van het Koningschap moet overal ,
moet op Nederlandschen bodem vooral , in het beschermen dergenen die verongelijkt worden , bestaan. Dit is dikwerf de taak der
Prinsen van Oranje geweest ; zij hebben ze vervuld , en ook den
haat die door pligtbetrachting opgewekt werd , getrotseerd.
Het voorstel is ontijdig. Ook de vorige Minister b, die ons waarschijnlijk door de betooverende kracht der muziek ontroofd is ,
heeft zich reeds , mede op dien grond, daartegen verklaard , in
de zitting van 6 Mei : „Nu eene partiele wet — terwijl de
Grondwet zegt dat het geven van onderwijs vrij is en de indiening
van de wet op het onderwijs moet volgen, — nu eene partiele
wet in te voeren om een regt , dat de Koning daarenboven mijns
inziens reeds bezit , te schenken , ik geloof niet dat een dergelijke
maatregel tijdig zou kunnen worden genoemd." Na den strijd,
welken ik drie j aren tegen dien Minister over het indienen eener
door de Grondwet verlangde wet op het onderwijs gevoerd heb,
had ik dit argument van hem tegen mij niet gewacht.
,
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Ontiidig, want de wet zal spoedig komen : even als, volgens de
circulaire van December 1849, gem meer afdoende maatregel werd
genomen, omdat de wet aanstaande was. Aanstaande! bijkans vijf
jaren geleden, even gelijk nu. De Minister wil niet voorop gesteld
zien dat de wet niet zal aangenomen worden; met reden; maar dit
doe ik niet ; ik herinner slechts dat de tijd van het tot-stand.komen onzeker is , en dat men cen einde dient te maken aan hetgeen in den provisionelen toestand verkeerd is.
De Minister zegt : in de Grondwet hebben wij een leiddraad.
Ja, die leiddraad in art. 194 is er; maar, als ik in dit artikel op
de twee alineas over eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen
en voldoend lager onderwijs, in verband met de verdeeldheden
in ons land en in geheel Europa , acht geef, is vrees welligt zoo
ongegrond niet, ten minste bij hen die met ongeduld wachten.
Iemand zegt : waarom is men zoo ongeduldig ? Waarom ? omdat
hier is het ongeduld van ouders of betrekkingen wien het om
de opvoeding der kinderen overeenkomstig hun geweten te doen
is. Te dikwerf wordt vergeten dat de bijzondere school de uitbreidiiig is van het huisselijk onderwijs. Indien gij, vermogenden ,
in uw huis vrij zijt, bedenkt dat ook de minvermogende een geweten heeft en in het lot zijner kinderen belang stelt. Voor
hen wien de zaak ter harte gaat, het voorstel ontijdig te noemen,
is (ofschoon men het niet bedoelt) grievende spotternij.
Ontijdigheid is hier een argument van convenientie. 1k wenschte
zoo gaarne den Minister te kunnen aantoonen : het geldt hier een
refit; de vraag is niet wat u goeddunkt; uit het regt is een pligt
geboren waarvoor gij verantwoordelijk zijt. Dit deed gisteren reeds
gevoelen mijn vriend achter mij gezeten a op wiens cede, die ik
met ongemeen genoegen heb gehoord, ik slechts eene kantteekening
maak. Hij zou welligt gehouden worden voor een knichelaar. Daartegen kom ik op , niet uit vriendschapsbetrekking, maar
dit
durf ik doen
in naam der Kamer. Elk van ons zou uitroepen:
het is laster; telkens heeft zijne taal, ook bij den meest partijdigen
hoorder , den indruk gemaakt van een warm , godsdienstig , Christelijk hart.
Het voorstel heeft regt op de ondersteuning van het Gouvernement ; met het oog op de naleving der bestaande verordeningen;
op de regeling van het onderwijs, volgens art. 194 ; op den ondragelijken toestand, waarin we geraakt zijn, en op het programma
van 26 April 1853.
1k verlang naleving der bestaande verordeningen. Dit is eene
schuld, waarvan de vervaldag altijd daar is. Er zijn er die , om
consequent te zijn, de geldigheid der besluiten van 1830 en 1842
zouden moeten betwisten ; maar de Minister erkent ze. Nu vraag
ik : wordt het besluit van 1842 nageleefd in de hoofdgedachte,
genoegzamen waarborg tegen onverdraagzaamheid ? Is dit de naleving sedert 1842 tot op den huidigen dag ; de naleving die wij,
a VAN DER BRUGGHEN.
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vooral ook sedert de verklaring van den Minister, indien het voorstel verworpen wordt, kunnen te gemoet zien ? Bovendien beweer
ik dat ook de andere verordeningen niet nageleefd worden, in hetgeen, ter vermijding van al wat zou kunnen kwetsen , bepaald is.
Hoe is het met de wet van 1806 ? Zij wil, op de openbare school,
zegt men , geen leerstellig onderrigt. Ik wil het aannemen ; maar
gij , bestrijders van het dogma , gij die voor leerstellig onderrigt
zoo beducht zijt , waarom brengt gij leerstellingen op de openbare
school die tegen ons gerigt zijn ? In een belangrijk geschrift,
reeds in 1841 uitgekomen, van den heer Gefken 1 , doet hij te regt
opmerken: „De gereformeerde huisvader , die getrouw wenscht te
blijven aan het geloof zijner vaderen en zijne kinderen op te voeden in de vreeze Gods , heft tegen den geest van het schoolonderwijs , in den grond der zaak , niet zoo zeer de klagt aan dat alle
leerstellig godsdienstig onderwijs ontbreekt als wel dat zijnen kinderen valsche leerstellingen worden ingeprent." Is de openbare
school sedert 1841. tegen dit verwijt gevrijwaard ? wordt de wet
van 1806 nageleefd, in hetgeen ze omtrent Christelijke en Nederlandsche opleiding verlangt ? hoe is het met art. n van het besluit van 1842? wordt er gewaakt tegen elke uitdrukking die
kwetsend voor deze of geene gezindheid zou kunnen zijn ? wordt
dagelijks in de school een uur aan het leerstellig onderwijs van
de kinderen der onderscheidene gezindheden door bevoegde personen besteed ? en zoo de naleving van deze bepalingen niet plaats
heeft en misschien door veranderde omstandigheden onmogelijk is
geworden , zou hierdoor de niet-naleving van art. 6 van het besluit van 1842, in den bedoelden zin, niet des te grievender zijn ?
De verdraagzaamheid die wij verlangen, is in 1854 de naleving
der wet van 1806. Ik heb zelf verkondigd dat er in die wet, in
verband met de heerschende begrippen , een kiem van ongeloof en
van dwang lag ; maar ik heb nooit vergeten dat de wetgever Christelijk onderwijs en vrijheid van bijzondere scholen gewild heeft.
Hiervan ben ik overtuigd , reeds als ik aan Schimmelpenninck
en van der Palm denk. Zij zouden eene toepassing der wet van
1806, gelijk wij ze beleven , niet hebben gewild. Zij hebben
gemeend — het was welligt een droombeeld — nationale verbroedering op de Heilige Schrift en de volkshistorie te kunnen
vestigen. Nieuwe verbittering , nieuwe hartstogtelijkheid is ontstaan ; geloofsijver en naijver en spanning der gezindheden. Wanneer men hun gevraagd had ; zult gij , om uw stelsel van zoogenaamd nationaal onderwijs te behouden , doen wat men in Belgie
voor 1830 gedaan heeft , wat nu ten aanzien van onze Hervormde
geloofsgenooten gedaan wordt , zult ge , wanneer Bijbel en volkshistorie wijken van de openbare school , het oprigten van bijzondere
scholen beletten ? of wel , meent ge dat deze vraag omtrent de
vrijheid. van godsdienst in het schoolwezen aan de verscheidenheid
1
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der inzigten van de departementale besturen moet worden overgelaten ? ik houd mij overtuigd , dat het antwoord niet twijfelachtig
en verontwaardiging blijkbaar zou geweest zijn. Wij hebben in
ons midden een kleinzoon van van der Palm a , op wiens ondersteuning ik rekening maak , en een zoon van Schimmelpenninck b , aan
wien ik mij veroorloofd heb over dit onderwerp een uitvoerigen
brief te rigten , waarop hij mij thans , bij het uitbrengen zijner
stem, het meest laconisch en tevens welgevallig antwoord kan geven; een antwoord hetgeen ik , in naam ook van de nagedachtenis
van zijnen -wader , verlang.
In verband met hetgeen ik omtrent de wet van 1806 en het
besluit van 1842, met betrekking tot vrijheid en verdraagzaamheid
heb herinnerd , vraag ik aan den Minister die aan Koning Willem
II het besluit van 1842 heeft voorgelegd C, moet niet nu althans
gevolg worden gegeven aan hetgeen in het slot van uwe circulaire,
waarin gij welwillende, bedaarde en onpartijdige toepassing verlangt , voor het geval dat die verwachting falen mogt, gezegd is :
„Er zoude niets anders overblijven dan te overwegen in hoeverre
er termen zouden zijn om de zaak te maken tot een punt van
beraadslaging bij de wetgevende magt." Was het wonder zoo ik
medewerking , althans van u , te gemoet zag?
De tweede grond , waarom ik regt meen te hebben op de ondersteuning van het Ministerie, is : de afwijzing van het voorstel zal
schadelijk zijn aan de tot-stand-koming der grondwettelijke regeling
van het onderwijs volgens art. 194.
Men heeft het vermoeden kenbaar gernaakt dat de aanneming
van het voorstel ons den prikkel zou ontnemen om te ijveren voor
de algemeene wet. Zeer ten onregte ; want het voorstel , ofschoon
voor velen begeerlijk, is vergelijkenderwijs eene nietige tegemoetkoming, althans weinig beteekenend wanneer men art. 194 in
het oog heeft. Verwerp het voorstel, en juist hierdoor zal de
Minister ondervinden dat voor eene veelvermogende partij er een
sterke prikkel zijn zal ter bestendig,ing, door het bestrijden van
de wet , van den haar welgevalligen toestand. Zij wil aciestel en
afstel. Wilt ge een voorbeeld der vrijmoedigheid waarmede nu
reeds dergelijke toeleg vermeld wordt ? In hetzelfde werk dat ik
straks genoemd heb schrijft de hoogleeraar Opzoomer : „De ondervinding der laatste jaren , waarin het onmogelijk is geweest, eene
wet op het lager onderwijs te maken , die aan de behoeften onzer
natie voldeed , is het beste bewijs tegen de grondwettige bepaling
(art. 194). Het ligt in den aard der zaak dat het vijfde der additionele artikelen in dit opzigt geschonden is." Nu zal men misschien meenen dat hij Grondwetschennis , althans als zoodanig,
eenigzins betreurt. Neen : „ en het is te wenschen" , voegt hij er
bij , „ dat het nog langer worde geschonden. Eene wet die aan de
beginselen van ons artikel getrouw is moet een einde maken aan
een orde, die zeven en veertig jaren lang heeft bestaan en den
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dat zulk eene wet spoedig door onze Regering worde ingediend,
of dat men de geheele zaak late liggen , tot dat ons artikel met
bedaarden zin en met kennis van zaken herzien is ?" Herzien,
namelijk in den zin waarin hij verlangt. Hij verklaart : „ik geloof
niet dat het antwoord moeijelijk kan zijn."
Ten derde, meen ik regt te hebben op de ondersteuning der
Regering , omdat het voorstel is het eenige redmiddel nit den ondrageliikeYz toestand waarin wj , door de verklaring van den MiDe Minister heeft tweemaal in deze vergadenister, gebragt ziin.

ring gezegd dat de gerezen moeijelijkheden aan mij te wijten
waren , omdat ik in de discussie van 2 December van hem eene
verklaring had uitgelokt. Maar reeds maanden vroeger is gedagteekend het antwoord aan de adressanten van ilithuizen ; de zaak
kon niet geheim blijven; de zienswijze van den Minister kon niet
onbekend zijn. Nu is de toestand ondragelijk. Magteloosheid
van het Gouvernement tegen plaatselijke willekeur ; locale autoriteiten als autocraten, of eigenaars van eerie soort van heerlijk regt
over hetgeen tot de conscientie betrekking heeft ; niet gebonden
aan de regels van gezonde interpretatie , die men anders gewoon
is aan gewestelijke en plaatselijke besturen van gouvernementswege
onder het oog te brengen ; daaraan zelfs dan niet gebonden, wanneer de heiligste regten der ingezetenen op het spel zijn.
Eene laatste opmerking is deze. Tk mag de medewerking van
het Gouvernement verwachten op grond van het programrna van
26 April; namelijk (deze bijvoeging is noodig) , gelijk het door
de toenmalige omstandigheden toegelicht wordt ; door den historischen oorsproog van dit Kabinet en de wenschen , die daartoe
aanleiding hebben gegeven. Tweederlei wensch; vooreerst naar verwijdering inzonderheid van het hoofd van het vorig Ministerie;
ten andere naar bescherming tegen eene rigting, waarvan een groot
deel der Natie gewetensdwang te gemoet zag.
Vooreerst verwijdering van een staatsman, met wiens beginselen
menigeen zijner bestrijders in den grond der zaak eenzelvig, tegen
wiens persoon men om verschillende redenen gekant was. 1k heb
geen berouw van de oppositie, drie jaren achtereen, tegen de beginselen van dien Minister, tom hem veel ondergeschiktheid en
weinig tegenstand betoond werd. De klagten omtrent vexatien,
bij het oprigten van bijzondere scholen, acht ik ook nu niet onbillijk geweest zijn. Maar wel zou ik de circulaire van 2 December 1849, ook bij hetgeen haar ontbrak, hooger hebben gewaardeerd, indien ik mij had kunnen voorstellen dat zij , onder dit
Ministerie, wel verre van in wettelijken vorm te worden bevestigd,
krachteloos zou worden gemaakt.
Wederstand tegen eene rigting , waarvan een groot deel der
Natie gewetensdwang , in meer of min verwijderd verschiet , te
gemoet zag ; het Ministerie zal niet ontkennen dat deze wensch
tot de geschiedenis van zijn oorsproog behoord heeft. Toen hoorde
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de Regering, zoo het scheen, niet ongaarne gewag maken van het
Christeliik historisch protestantisme, van Nederland als het klassieke land der vrijheid, waar aan alien regt zou worden gedaan;
waar ook de protestanten tegen hetgeen men toen noemde ultramontanisme, zouden worden behoed. Het programma van 26 April
heeft omtrent het onderwijs voorzigtig stilzwijgen bewaard ; maar
indien toen iemand gevraagd had : hoe zal het met het bit zonder
onderwijs gaan? Gij , die (een altijd prijzenswaardige wensch !) regt
voor alien begeert, zult gij tegen de Roomsch-katholieken de verderfelijke staatkunde in practijk brengen der besluiten van 1825,
waarbij het bijzonder onderwijs gesmoord werd? het antwoord zou
immers met verontwaardiging ontkennend zijn geweest ? En nu
verder ; zoo iemand , in die dagen van — noem het opgewondenheid of opgewektheid — gevraagd had; zullen de trouwe belijders
van het historisch protestantisme (waaruit men nu , in April 1853,
niet ongaarne krachten ontleent) tegen den overmoed alleen der
ultramontanen, alleen van de bisschoppen, en niet, wanneer het
noodig mogt zijn, ook der burgemeesters , der wethouders , der
Gedeputeerde Staten , zullen ze tegen den gewetensdwang , wel van
Rome , niet van mede-protestanten , van vijanden hunner eigene
kerkleer, worden beschermd? Wat zou het antwoord geweest zijn?
welken indruk zou toen de voorspelling gemaakt hebben dat , in
een toestand, gelijk die waarin we nu gebragt zijn, een voorstel als
het mijne door den Minister van Binnenlandsche Zaken bestreden
zou worden , niet als ongrondwettig , niet als schadelijk , niet als
verkeerde wets-interpretatie, maar alleen omdat hij , vroeger of later,
het tot stand komen der reeds in November 1849 aanstaande wet
te gemoet ziet ?
"

De Minister van Justitie zeide o. a.: „Ik geloof dat de Regering wel
degelijk , ook in den geest der circulaire van 1849, daar waar het pas heeft,
kan aanbevelen de behartiging der vrijheid tot vestiging van bijzondere
scholen. lets anders is welwillend daartoe mede te werken , iets anders oppermagtig te beslissen, als er zwarigheden ontstaan. . . . Ik geloof niet dat
mijn geachte ambtgenoot voor Binnenlandsche Zaken iets anders lieeft gezegd
noch bedoeld dan dat de Regering op dit, oogenblik het voorstel niet kan
noch mag ondersteunen. Ik geloof dat hij de bezwaren , die daarover gerezen zijn , die daaromtrent bestaan , te regt heeft voorgedragen. De beslissing der Kamer zal de Regering afwachten. Zij wenscht in haar geheel te
blijven." — De beer van Haven kwam op vooral tegen de veronderstelling „dat ik ," zeide hij , „deze gewigtige zaak wil gebruiken als een middel van oppositie tegen het Ministerie, dat het mij zou te doen zijn om vervanging van het Ministerie." — Hierop repliceerde ik : „ Het doet mij genoegen dat niemand der leden , die ik beantwoord heb , geraakt is dan
de spreker uit Almelo a, aan wien ik gaarne een kort woord van opheldering geef. Dc spreker heeft gewaagd van beschuldigingen. Ik heb niet
beschuldigd; ik heb gezegd, dat het mij Teed zou doen voor den spreker , wanneer zijne vrijzinnigheid , die ik ditmaal vrijheidszin wil noemen , meer nadeel dan goed , in eene zaak die ook hem behoort ter harte
te gaan, te weeg had gebragt. Ik heb gesproken over de uitkomst , over
de werking , niet over de bedoeling. Hij wilde een zedelijken dwang , ik
heb herinnerd dat in dezen constitutionelen staat zedelijke dwang van de
a VAN HOEVELL.
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zijde der Ttveede Kamer aanleiding kan geven tot omverwerping van het
Ministerie. Verre zij het van mij , te beweeren dat dit zijn doel was. Misschien Wilde hij door dies zedelijken dwang aan het Ministerie meerdere
veerkracht geven en het aldus ondersteunen. Maar ik gevoel , dat de woorden van het geachte lid zouden kunnen leiden tot breedvoerige uiteenzetting
van gevoelens. Wanneer de Vergadering goedvindt de discussie te verdagen ,
ben ik daartoe bereid , en zal ook kunnen antwoorden aan den Minister
van Justitie. Verlangt zij echter op dezen dag de zaak of te doen , dan
zal het beter zijn dat ik het geschil als vereffend beschouw."
De algemeene beraadslaging werd gesloten ; art. 1 verworpen met 31 tegen
zeventien a stemmen, waarvan de intrekking van bet Voorstel het gevolg was.

Bij de verkiezingen van Junij was ik te Zwol (welligt ook om het ijveren
voor vrijheid van onderwijs) geweerd. Des te meer , terwijl ik mij over bet
getuigenis mijner vrienden in de Tweede Kamer verblijdde, trachtte ik in
de Nederlander deel te nemen aan den strijd.
Geene Christelijke opvoeding op de Nederlandsche Volksschool , deze was
de lens van den Minister; volgens hem aan de Grondwet ontleend. Duch
in de Grondwet is, bij art. 165 en 166, bet praktikaal atheisme van den
alvermogenden Staat niet opgenomen , waarmee men in 1795 zooveel op had.
De Protestant behoeft niet , in het belang eener zoodanige interpretatie van de
Grondwet, te wijken voor Roomschen of Israeliten , door wie, om Nederland te overheerschen , aan theorien welke bun eigen godsdienst veroordeejt,
tijdelijk hulde gebragt wordt. AVij verlangen naleving en ontwikkeling der
Grondwet ; maar ook wijziging zouden velen met ons verlangen , indien het
bewijsbaar ware dat vrijzinnigheid en Godsdienstloosheid ten rigtsnoer voor
wetgeving en bestuur gesteld zijn, en dat, met de Grondwet in de hand,
verloocbening van de Christelijke en Protestantsche eigenaardigheid der Natie,
sedert eeuwen in het Volksleven openbaar, ten gevalle van ultramontanen
of lichtvrienden, kan worden gevergd. „ Veelheid der wetten zal ons niet
doen vergeten dat de wet op het onderwijs de voornaamste taak , en de vraag
of de openbare School voor de Christelijke volksopvoeding , naar het geloof
der Gezindheden, bruikbaar behoort te zijn , de hoofdvraag is der aanstaande
Zitting" 1.
De wet werd, op 22 September 1854 , ter tafel gebragt. In den regel de
louter burgerlijk maatschappelijke school : „ De onderwijzers onthouden zich
van iets te onderwijzen , te (lien of toe te laten , kwetsend voor de godsdienstige begrippen van eenigerlei gezindheid ;" doch daarbij (Art. 4, al. 4)
deze exceptionele bepaling: „Waar de plaatselijke omstandigheden het toelaten, molten afzonderlijke scholen worden ingerigt voor kinderen van dezelfde gezindheid."
In de Memorie van toelicbting was bet verschilltusschen Gezindheidsschool
en afzonderlijke school niet gevat, en daarom zelfs het onderzoek naar de
waarde van een onuitvoerlijk stelsel overbodig gekeurd. „ Volgens sommigen zal aan de Grondwet worden voldaan , zoo de verpligting wordt voorgeschreven in elke gemeente voor iedere godsdienstige gezindheid afzonderlijke openbare scholen op te rigten. Doch is de verwezenlijking van dit
denkbeeld mogelijk? Er zijn gemeenten , waar thans zeventien godsdienstige
gezindheden gevonden worden : zullen voor elke dezer eerie of meer openbare
0
a VAN BA 2PA'a) , VAN FOREEST , MACKAY , LUYBEN , VAN LENNEP, GROEN VAN PRIMMER, VAN DER BRUGGHEN, VAN LYNDEN , VAN ASCII VAN WIJCK, DOMMER VAN POLDERSVELDT, MEEUSSEN , BAUD, ROCHUSSEN, ELOUT VAN SOETERWOUDE , VAN HEIDEN REINESTEIN,
VAN NISI'EN VAN SEVENAER en de Voorzitter.
1 Ds Xeclerlander 20 Sept. 1854.
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scholen moeten worden opgerigt? Enkele gezindheden tellen slechts zeer
weinig leden : zal niettemin voor het klein aantal kinderen eene openbare
school , behoorlijk ingerigt, tot stand moeten komen ? De Regering is van
oordeel dat een gezet onderzoek naar de voor- of nadeelen van dit stelsel
achterwege kan blijven, omdat het naar hare overtuiging niet voor toepassing
vatbaar is." — Wanneer men aldus de karikatuur van onze denkbeelden bestrijdt, valt het ligt ze met eene pennestreek ter zijde te stellen.
In de exceptie lag de kiem eener facultatieve splitsing. , gelijk wij ze in
1851 en vroeger hadden begeerd. Doch we hadden then vooral gezien op
hetgeen voorloopig zou worden toegelaten ; op een tijdelijken maatregel ; op
een particle voorziening, ten gevolge waarvan de algemeene wet met minder
billijk ongeduld te gemoet gezien en met meer kennis aan de ware Volksbehoefte tot stand zou worden gebragt ; op hetgeen , ook onder de bestaande
verordeningen, mogelijk en wenschelijk was. En zoo ik toen , zelfs voor eene
algemeene en definitieve regeling, in zoodanig verlof misschien had kunnen berusten , sedert was, door de ervaring der willekeur van plaatselijke en gewesteEike overheden , op nieuw gebleken dat een verlof, zonder genoegzamen waarborg in de praktijk , slechts een bron van nieuwe teleurstelling zijn zou. „ De
bepaling, in de Fransche wet van 1833 uitmuntend, zou bier niet baten. Bij
schijnbare gelijkheid, drie zeer gewigtige punten van verschil. Vooreerst,
is het te vreezen dat bier de beslissing aan plaatselijke of gewestelijke Overheden (omtrent wier verdraagzaamheid wij leergeld betaald hebben) zou overgelaten zijn : in Frankrijk was de beslissing opgedragen aan den Minister;
zoodat de •Regering in het beschermen van Godsdienstvrijheid niet door locale
bekrompenheid magteloos gemaakt werd. Ten tweede, in Frankrijk kon
men onbezorgd ziain , omdat de wet de gelegenheid gaf om te blijven handelen gelijk men sedert lang gedaan had ; bier daarentegen zou , al wierd
bet regt van beslissing aan den Minister toegekend, reden zijn van groote
bezorgdheid, orndat bet in Nederland , niet om bevestiging van eene lofwaardige praktijk , maar om bet geraken uit een jammerlijke sleur te doen is.
Ten derde , in Frankrijk werd ook in de gemengde school Godsdienstig en
zedelijk onderrigt, (gelijk alhier in de bepalingen van 1806 opleiding tot
Christelijke deugden) op den voorgrond gesteld ; volgens dit ontwerp mag,
om niet de leerbegrippen van eenigerlei Gezindheid te kwetsen , van Christus, of niet, Of enkel op een wijs die vvelligt erger dan verloochening zijn
zou , melding worden gemaakt." 1
Het petitioneren scheen mij onraadzaam. In September : „In den regel
eene Godsdienstelooze Volksschool; dit berigt zal bij zeer velen niet geringen indruk hebben gemaakt. We zouden het betreuren , indien onverwijld aan het inleveren van verzoekschriften gedacht wierd. Nu vooral
moet veerkracht met bezadigdheid worden gepaard. Hetgeen aan de orde
van den dag behoort te zijn , is het popularizeren van het vraagstuk.
Aan de Natie moet worden herinnerd dat de wet op bet onderwijs haar
dierbaarste belangen betreft. Ze moet ingelicht worden omtrent de gronden van hetgeen wij voorstaan en den aard en de gehalte der bedenkingen waarmede men ons bestrijdt. Het geldt bier eene zaak , waarover,
in sommige opzigten althans , elk Christen , met de H. Schrift in de hand,
tot oordeelvellen bevoegd is. Het petitioneren moet eerst het gevolg van
eigen onderzoek zijn." 9 Ook in April 1855 : „Adressen van deskundigen zagen
we reeds lang , en zien we thans met toenemend verlangen te gemoet. Ook
zouden wij een Adres wenschelijk achten waarin bet regt der Gezindheden ,
het regt ook van de Hervormde Kerk met betrekking tot het openbaar
Schoolwezen, in het licht wierd gesteld. Voor een meer algemeen petitioneren
achten wij dat het nog geen tijd is. Of over de wet in deze zitting zal
worden beraadslaagd , is twijfelachtig. Ook dan zal de indruk grootelijks
verzwakt worden, wanneer men niet tot het beslissend oogenblik , de openbare discussie , gewacht heeft. Indien zij die invloed op bet Volk hebben ,
zich dezen tijd ten nutte maken tot het inlichten van ouders die in Christelijke opvoeding belangstellen , zal later de onderteekening van Adressen
1 De Nederlander 13 Oct. 1854.

2 De Nederlander 20 Oct. 1854.
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meer beteekenis en kracht hebben , dan zal men weinig tijd en overleg behoeven voor de noodkreet : Christelijke opvoeding in de openbare School is

een regt van het Nederlandsche Volk."
Voor dit popularizeren was bestuderen van het vraagstuk onmisbaar. Hieraan had ook het Nieuwe Nederlandsche Schoolblad (Julij 1854—J ulij 1855),
indien er in de levensvraag voor Land en Kerk , bij hen die het Volk behooren voor te lichten , genoegzame belangstelling ware geweest, dienstbaar
kunnen zijn.
Alinea. 4 van art. 4, door Roomsch-Catholieken met welgevallen begroet , vond over 't algemeen niet dan tegenstand en afkeer. — Doch
er was ook verontwaardiging over bet ter zijdestellen van het Christelijk beginsel bij vele Protestantsche bladen, die steeds, onder de leus van
een zoogenaamd algemeen Christendom , vasthouding aan hetgeen zij den
hoofdinhoud van het Evangelie noemen , hadden gewild. De Fakkel, de
Morgenster, , de Wekker wedijverden in afkeuring en beklag. Dit oordeel
werd spoedig verzacht door vertoogen vooral ook in de Amsterdamsche
Courant, waarin de voortduring in de praktijk juist van zoodanig een algemeen-christelijken invloed als waarmee die Protestantsche rigting grootendeels althaus te vrede geweest was , voorgespiegeld werd.
„De Amsterdamsche Courant is reeds bij voorraad opgetogen over de Christelijkheid der
volksschool, gelijk ze nu en voor de Joden, en voor allerlei gezindheid,
doeltreffend ter Godsdienstige volksopvoeding zijn zal. Daar zal niet ontbreken , schrijft ze : Godsdienstige vermaning, Godsdienstige opruerking, ja
wat meer is, Godsdienstige heenwijzing naar het Godsdienstig onderwijs van
de Kerk. Dit zal an eerst zijn de echt Nationale Nederlandsche school.
Het Christelijk element zal van de school niet worden verwijderd. Het rationale volksonderwijs (dit is de slotsom der beschouwing) zal door een opgewekten , vrijen , Christelijken geest worden bezield." 2 - De Tijd evenwel schreef: „ Het ontwerp wil te regt dat het onderwijs in de openbare
scholen wat men noemt zuiver maatschappelijk zijn zal. Moest dit echter beteekenen, dat dit, als tot dusverre, dienstbaar zoude kunnen gemaakt
worden aan het protestantsch proselytismus wij behoeven niet te zeggen,
dat wij in dit geval ons ten allernadrukkelijkste tot de bestrijding van het
wetsontwerp zouden aangorden."
Het Voorloopig Verslag werd uitgebragt den 24 Mei. Drie hoofdgevoelens: de afzonderlijke, de Christelijk-gemengde, de louter burgerlijk-maatschappelijke school. Het eerste werd met veel juistheid (de beer van Lijnden
was lid der Commissie van Rapporteurs) gekenteekend. ,,Er blijft onder de
bestaande omstandigheden, nu de twee hoofd-afdeelingen der Christenbevolking hier te lande meer dan ooit over elkander staan, niets anders over
dan splitsing der openbare school; niet bij uitzondering maar als regel; niet
bij wijze van gunst, maar als een uitvloeisel der geliike bescherming, bij de
Grondwet aan alle kerkgenootschappen toegekend , en der aanspraak van alle
staatsburgers op een voldoend lager onderwijs voor hunne kinderen. Met
andere woorden , afzonderlijke openbare scholen voor Protestanten, Roomschkatholijken en Israeliten. In die plaatsen , waar de omstandigheden de splitsing der openbare school niet gedoogden , zou het beginsel , neergelegd in
artt. 22 en 23 van het reglement van 1806, voor de gemengde school behouden moeten blijven." De tweede rigting verlangde een lager onderwijs
dienstbaar aan de bevordering van zedelijkheid en godsdienst ,, en aan het
geloof in die groote waarheden waaromtrent al de Christengenootschappen
het eens zijn." Volgens het derde gevoelen , geen melding van Christelijk
beginsel ; een onderwijs dat bier te lande altijd Christelijk zijn zou, doch,
onergerlijk voor iedereen en met geenerlei leerbegrip vermengd." — Het
was te voorzien dat weldra de meerderheid zich in het laatste systeem , dat
der Regering, vereenigen zou. Veelbeteekenend was, in dit opzigt, de
slotsom der verdedigers van het Christelijk beginsel : „ Op zulke gronden
verlangde men dat de wet of op het voorbeeld van die van 1806 de oplei1 De Hager/ander 5 April 1855.

5 Ds Nederlander 55 November 1854.
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ding tot Christelijke en maatschappelijke deugden als een hoofddoel van het
lager onderwijs aanwees ; Of, zoo het woord Christelijk vermeden moest
worden, althans liet doorstralen dat het godsdienstig element niet is uitgesloten." Immers liet was duidelijk dat hierop de repliek van den Minister
zijn zou: „ Nu niet langer op de vermelding van de Christelijke, maar
van de godsdienstige strekking van het lager onderwijs wordt aangedrongen , houdt het geschil op."

30 November 1855.
*** In September 1855, door de verkiezing te 's Hage, weder in de
Kamer gebragt, was, na de mededeeling mijner zienswijs over de politiek
van het Kabinet in 't algemeen (1e deel, pag. 175-185) mijn eerste zorg
weerstand tegen het hoofdbeginsel der onderwijs-wet: „Volksopvoeding waarbij
de Christelijke waarheid , als kerkelijk leerbegrip, ter zijde gesteld wordt."
Misschien kon de Minister, voor de indiening van een gewijzigd ontwerp,
tot andere gedachten worden gebragt; zoo niet, was het des te meer tied
dat de Natie of (zoo de Roomsch-Catholijk in de Godsdienstlooze school
berustte) de Protestantsche bevolking met bet gevaar bekend wierd. — Bij
Hoofdstuk V der Begrooting s Afdeeling onderwijs , vroeg ik het woord.

Niemand zal mij beschuldigen van vooruit te loopen op de beraadslaging omtrent de aanstaande wet op het onderwijs , of de
discussie noodeloos te rekken, wanneer ik een vraagpunt behandel,
hetwelk meer dan eenig ander invloed gehad heeft op de lotgevallen van Nederland , op dit oogenblik de Natie houdt in gespannen verwachting , en waarin , door mijne vrienden en door
vele duizenden in het Vaderland , meer dan in eenig finantieel of
politiek vraagstuk , belang gesteld wordt. Wanneer ik meer
kan ik nu Diet doen — aanroer het gewigtige vraagstuk van het
lager schoolivezen in verband tot de Godsdienst.

Ik verlang het regt en het belang van alle Gezindheden in het
oog te houden. Evenzeer als iemand, heb ik mij ten alien tijde
tegen een zijdelingsch Protestantsch proselytisme in het schoolwezen verzet. Het eeDige wat ik van onzen kant verlang is, dat
door geene Gezindheid hier te lande verdedigd worde, hetgeen zij
elders afkeurt, en dat de vrijzinnige leer Diet, gelijk wel eens
door de Protestanten tegen de Roomsch-katholijken, thans door
dezen tegen de Protestanten worde misbruikt. In het middel kan
ik mij vergissen , maar mijn doel is ook in de wet op het onderwijs een middel te vinden tot wezenlijke bevrediging. Nog onlangs hebben wij gehoord dat de wet op de kerkgenootschappen
het middel was geweest van hetgeen men genoemd heeft a_paisement op politiek gebied. Ik betwijfel het ; op het gebied der politie,
ja ; bevrediging op politick gebied zal verkregen moeten worden
door andere wetten. Eene goede wet op het onderwijs zal het
meest afdoende middel zijn om te bereiken, hetgeen ik ook thans
nog als voor de rust en bloei van Nederland onmisbaar beschouw;
de goede verstandhouding tusschen den Roomsch-katholijk en den
Protestant.
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1k bestrijd het hoofdbeginsel van den Minister. 1k vlei me
dat hij , ook in den loop dezer discussion, zoo noodig, het bewijs
heeft gezien dat wij niet geleid worden door kleingeestige oppositie, maar ondergeschikt zijn aan beginselen , door welke — zonder dat onze willekeur in het spel is — aanneining of verwerping,
bestrijding of ondersteuning beslist wordt. Hij zal ook in het
oog houden, zoo mij sums een schijnbaar hard woord ontvalt,
dat het betoog niet gerigt is tegen den Minister van Binnenlandsche Zaken alleen , maar tegen het Ministerie. Wanneer een Minister van Finantien eene wet voordroeg , waarbij het staatsbankroet
voorgesteld wierd , een Minister van Oorlog eene , waarbij de veiligheid van het Vaderland op het spel raakte , zou niet een Minister, maar het Ministerie verantwoordelijk zijn. Evenzoo betreft
de vraag, of het Christelijk beginsel uit de volksopvoeding mag
worden geweerd , niet alleen den Minister van Binnenlandsche
Laken , maar het Ministerie.
Vooraf constateer ik het hoofdbeginsel van den Minister, opdat
ik hem niets toedichte, wat niet in zijne bedoeling ligt en ook
aan den anderen kant de ware zin en geest van het systema niet
door min juiste uitlegging en verzachting in de schaduw worde
gesteld. De Minister zelf heeft dit beginsel bij de discussie over
de begrooting voor twee jaren, toen het Christelijk standpunt verdedigd werd , aldus geformuleerd : „Ik geloof dat het tot stand
komen eener wet op het onderwijs eerst dan mogelijk zal zijn,
wanneer bij het beoordeelen der voorgedragen bepalingen steeds
voor oogen wordt gehouden het algemeen standpunt waarop de Regering geplaatst is , en waarvan zij niet mag afwijken bij het behandelen van dit belangrijk onderwerp."
Dit algemeene standpunt is nader gekenmerkt, toen weinig tijds
later, bij de voordragt van eene andere wet, als het denkbeeld
van de gansche Regering, verklaard is : „dat elke poging (en daar
was de tegenstelling van Christendom tegen Mohammedanisme en
Heidendom) om de eene godsdienstige overtuiging boven de andere
to begunstigen, eene afwijking zou zijn van het in de Grondwet
gehuldigde beginsel van gewetensvrijheid en gelijkstelling der gezindheden."
De Minister zal welligt antwoorden: „Christelijke opleiding wordt
in mijne bedoeling niet geheel uitgesloten; dit zou ondenkbaar zijn."
0 ja, maar gij verlangt een Christendom dat Been, wij dat wel
ergernis geeft aan Israeliet en Mohammedaan. — De Minister zegt:
„Ik stel hoogen prijs op Christelijke vorming, in huisgezin en kerk.
ja; we erkennen gaarne dat het verschil enkel de vo/k8schoo/
betreft. — De Minister zal wij zen op de laatste alinea van art. 4 der
in de vorige zitting ingediende wet. Deze alinea moge fraai luiden,
maar, terwijl ze, gelijk ze daar geformuleerd is, weinig beteekent,
is zij bovendien onvereenigbaar met uw hoofdbeginsel ; zij kan , in
verband daarmee, in de wet niet blijven staau.
Het hoofdbeginsel van den Minister is l' ecole Wee, de gods-
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dienstelooze school ; de school met een louter burgerlijk-maatschappelijk onderrigt, waarbij geene Godsdienst geduld, en althans het
Christendom geweerd wordt.
Valt er op dit beginsel niet terstond een politieke lichtstraal ?
moet niet iedereen erkennen dat dit systema is het systema van
het vorige Kabinet? Men heeft mij nog onlangs , niet verweten,
maar herinnerd, dat ik menigwerf tegen den vorigen Minister van.
Binnenlandsche 'Laken het woord heb opgenomen ; liep niet grootendeels de strijd over dit beginsel ?
Gelijk bet onlangs geweest is op het finantiele, zoo is het hier
op politiek terrein ; een breken van het Ministerie met zijne eigene,
met de ministeriele partij. Dit woord partij heeft altijd iets dat
min aangenaam luidt. Dezer dagen zeide de Minister van Buitenlandsche Laken in deze Kamer, en het was voor zijne geheele rigting karakteristiek : „Wanneer de partijen doer het gebeurde een
weinig dooreen gemengd waren , wel ik zou het geen groot ongeluk rekenen." Niemand verlangt partiischappen , maar er bestaat
verscheidenheid van politieke beschouwing, en er is eene wijs van
de partijen door een te mengen, waardoor, juist ten gevolge der
poging van een Ministerie om, gelijk men het te regt genoemd
heeft , eene vlottende meerderheid te behouden , de Kroon aan den
invloed van eene partij ondergeschikt wordt. Ik zou het een groot
ongeluk voor Nederland achten, wanneer, bij Ministers of leden der
Kamer, geene zelfstandigheid van overtuiging of geene vastheid van
karakter in het belijden en beleven van beginselen bestond.
Er is eene ministeriele partij bij de opkomst van het bewind
gevormd uit de conservative en de antirevolutionaire riu
b tina
b 5en
wanneer het Ministerie he Christeliik beginsel nit de volksopvoediug
weert , noem ik dit een breken met zone eigene partly'.

Uit deze voorloopige aanmerking blijkt dat de leden van de Kamer, die gerekend worden tot de oppositie te behooren , in deze
twist niet behoeven te worden gemengd. Het is een huishoudelijk
geschil. Mijn beweeren is : het Ministerie is niet bevoegd ter overneming van het hoofdbeginsel der oppositie ; indien de oppositie
regerende partij wordt, is het beter dat zij Gouvernement zij. Dit
betoog kan bij haar geen tegenspraak ontmoeten. Alleen de conclusie verschilt ; ik wensch een ander beginsel van dit Ministerie,
zij verlangt hetzelfde beginsel van een ander Kabinet. Mijne rede
heeft ten doel om te doen uitkomen dat het Ministerie , ook in
deze hoogst gewigtige zaak, gewigtiger misschien dan eenig onderwerp , in plaats van te zijn hoofd en leidsman van eene eigene
partij , het instrument wordt van de tegenpartij, ons aan haar overlevert,• zoo zelfs (en ook hierin is de analogie met den finantielen
maatregel in de vorige zitting blijkbaar) dat , door de tusschenkomst van dit Kabinet, de wederpartij meer in haar systema tot
stand brengt dan waartoe zij , zelve aan het bewind, bij magte zou
geweest zijn.
Volgens de politieke geloofsverwanten van den Minister, volgens
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de politieke rigting door welke dit Kabinet gevormd werd, is het
beginsel „geen Christendom in de volksschool" 8triidig tegen P de
Grondwet , 2° het nationaal verlangen, 3° het Koningechap, gel jk
het hier met de gewhiedeni8 van het Hui8 van Oranje in verband
is, 4° de roeping die aan die Kabinet door den Koning opgelegd werd.
I. Het hoofdbeginsel „geen Christendom in de volksopvoeding,"
strijdt tegen de Grondwet.
Ook wij verlangen naauwgezette handhaving van de artikelen 165 en 166 der Grondwet ; geene heerschende Kerk, geen voorrang van eenige godsdienstige overtuiging,
waar de Godsdienst niet te pas komt. En waar zij te pas komt ,
wat verlangen wij daar? gelijkstelling van Protestanten en Roomschkatholijken, terwijl aan de Israelieten in gelijke mate ondersteuning
worde verleend. Maar rust deze gelijkstelling op den Christelijken
zin der Natie; of, gelijk uit de grondstelling van den Minister
volgt, op de voorschriften eener wijsbegeerte, die scheiding van
Staat en Kerk niet alleen , maar scheiding van Godsdienst en Staat
begeert ? is hier rationale verzaking van het Evangelie ? moeten
wij , om den Isra6liten, of liever om hun te believen door wie,
ter doordrijving van vrijzinnige begrippen , de Israditen word en
geutiliseerd , verklaren dat er niet meer een Christelijke Staat , een
Christelijk Gouvernement is? zoo ja, is dan het onchristelijk Gouvernement niet gehouden , waar het met de Godsdienst in aanraking komt , acht te geven op de regten en behoeften van eene
Christelijke natie in wetgeving en bestuur? of is de Nederlandsche
natie geen Christelijke natie meer ?
Eigenlijk bedieut men zich tegen dergelijke vragen van slechts
e'ene algemeene uitvlugt ; namelijk dat op de school de Godsdienst , het Christendom , niet te pas komt ; maar ik vraag : met
welk regt zal men in Nederland thans , door miskenning van een
onloochenbaar verband , beweeren hetgeen naauwelijks in eenigen
tijd of in eenig land beweerd werd ? Tegen deze miskenning , nit
verlegenheid of gemakshalve , van den aard der school , stel ik het
woord van den Franschen wijsgeer Cousin : „Nous sommes les
premiers a vouloir, et a vouloir fortement , dans Pinter et bien entendu de la religion, qu'elle reste dans le sanctuaire , mais
kole
publique est un sanctuaire auni ," et la religion y est au metre
titre que dans l'eglise ou dans le temple 1."
1k meen hiermede, wat het eerste bezwaar betreft , te mogen
volstaan. 1k heb eigenlijk slechts geparaphraseerd hetgeen ik
lees in het Voorloopig V erslag , als het gevoelen der meerderheid waarvan ik gewag maakte : „De meerderheid is niet ingenomen met (een euphemisme voor 480 een afkeer van) het
stelsel om het openbaar lager onderwijs in den regel uitslui1 „Evenzeer als iemand verlang ik , en ik verlang met kracht , in het
welbegrepen belang van de Godsdienst , dat zij binnen het heiligdom blijve
maar ook de openbare school is een heiligdom, en de Godsdienst is daar met hetzelfde regt als in de kerb."
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tend te doers bestaan in de mededeeling van kundigheden vrij
van elke poging tot aankweeking van deugd en godsvrucht ,
of tot het wijzen op waarheden , waaromtrent alle Christelijke
gezindheden het eens zijn Men ging uit van de stelling ,
dat, even als het Christendom de grondslag is onzer beschaving, zoo ook Christelijk godsdienstige beginselen een der hoofdelementen van het openbaar lager onderwijs moeten uitmaken. Men
geloofde niet , dat de Grondwet eenigen hinderpaal daaraan in den
weg legt. De eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen , in
het tweede lid van art. 194 der Grondwet voorgeschreven , behoeft niet
in dien zin te worden uitgelegd , als of geheele ter-zijdestelling dier
begrippen bedoeld worde. Het duldt zelfs zulk eene uitlegging niet."
II. Het Christendom uit de volksopvoeding te weeren strijdt
tegen he verlangen der Natie.
Het strijdt , gelijk wij gezien hebben , tegen het gevoelen van
de meerderheid der Volksvertegenwoordiging en reeds dit is eene
presumtie; evenwel niet eene presumtie , waarmede men in dergelijke onderwerpen kan volstaan.
Ik roep enkele getuigen op buiten onzen kring. Ik wijs op
hetgeen plaats gehad heeft in de Maatschappii to Nut van 't Algemeen ; op de krachtige stemmen die daar tegen terzijdestelling
van het Christelijk beginsel , of, wil men, tegen het behoud van
een , ook aan den Israeliet en Mohammedaan niet ongevallig Christendom , zijn gehoord. 1k wijs op een landgenoot, die zich eene
geheele reeks van jaren het lager onderwijs tot doel van zijn ijverig streven gesteld had, den hoogleeraar Th. van Swinderen , die
in 1848, bij de vrees voor dergelijke uitlegging van de gewijzigde
Grondwet , zich aldus uitgedrukt heeft : „Op die wijze zou niets
overblijven dan een bloot wetenschappelijk onderwijs , zonder vorming, zonder eenige opleiding tot maatschappelijke en Christelijke
deugden , want tegen het laatste zouden zich de Joden verzetten ,
en in de staatsscholen zal dus ,
wordt het ontwerp zoo aangenomen
misschien de naam van God , maar zeker niet die van
Christus mogen worden genoemd , om de Joden niet te ergeren ,
die nu ook refit zullen hebben om gebruik te maken van de
staatsschool , ten minste Diet de naam van Christus , als vau zulk
een verheven wezen , als de Christen daaraan hecht ; en hetgeen in
de schoolwetten van alle andere lauden (zelfs in de Fransche wetten) als het eerste vak van onderwijs genoemd wordt , het onderw js in de godsdienst, dat zal in de Nederlandsche staatsscholen
voortaan verboden zijn. Maar welk Nederlandsch Christen zal nu
zijne kinderen naar zulke scholen willen zenden ?"
Ik wijs verder op een landgenoot, met wien ik zelden overeenstem , maar wiens gevoelen , om de uitgebreidheid van zijne betrekkingen en invloed , van veel gewigt is , den hoogleeraar Hofstede
de Groot. Deze bij de optelling der voor den Christen bedroevende verschijuselen onzer dagen in Nederland , zeide ten vorigen
i
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jare : „in onze staatsscholen zal het voortaan eene misdaad zijn
Christus Gods Zoon te noemen , indien althans eene nu door de
Regering voorgedragen wet wordt aangenomen. Zoo zal Christus
verdwijnen uit de volksopvoeding."
„rk wijs ook op sommige dagbladen. Zonder te zeer de drukpers te willen verheffen , acht ik wenschelijk dat ook daar
naar den zin en geest der Natie onderzoek worde gedaan. De
tijdschriften waarvan ik eene zinsnede zal bijbrengen,
dagbladen
vertegenwooraigen elk (hoedanig oordeel men over hunne beginselen velle) eene rigting die in een niet onaanzienlijk deel onzer
landgenooten steun heeft.
1k wijs op een blad bepaaldelijk aan het onderwijs gewijd, de
Wekker in 1854: „Zal de nieuwe regeling, om een einde te maken
aan den weifelenden toestand van schoolwezen en onderwijs, het
Christelijk element buiten hare voorschriften laten ? Dit zouden
wij als een onherstelbaren slag voor het openbaar onderwijs achten."
De Fakkel, die ook zijn eigen publiek heeft, schreef : „Dat het
Protestantsch deel van de natie geene vrede kan hebben met eene
godsdienstlooze en nationaal onhistorische school , spreekt van zelf,
zulk eene school beschouwt het Protestantisme als een ()Ming."
De Morgenster, , waarvan de invloed op velen niet onbeduidend geweest is , liet zich dus uit : „De ouders zeggen te regt:
liever geen onderwijs dan zulk een waarbij het Christendom een
wanklank is."
De Tiid, voorzeker een veelbeduidend orgaan van onze Roomschkatholijke landgenooten , schreef in 1849, toen hetzelfde beginsel
in eene concept-wet op het onderwijs gebragt was : „ God beware
ons dat wij ooit met ons geld zoodanig zedeverpestend onderwijs
zouden schragen."
Een tijdschrift meer in onze rigting, onder den invloed van
Protestantsche leeraren , de Boekzaal, verklaart : „Wij verwachten
van het yolk een onoverwinnelijken tegenstand tegen eene wet op
het. onderwijs, waarbij eene onoverkomelijke klove wordt gegraven
tusschen de school en de kerk 3 tusschen onderwijs en opvoeding,
tusschen de kweekplaats onzer kinderen en Gods vaderhart."
Een met ongemeene bekwaamheid , volgens onze beginselen, geredigeerd weekblad , het Nieuwe Nederlandsde Sehoolblad, maakte
aldus ' de slotsom zijner beschouwingen kenbaar : „Geen giooter
nationaal misdrijf, geen grooter nationaal onheil , dan een nationaal
schoolwezen, waaruit de Godsdienst zou kunnen geweerd worden."
Een onzer meest geachte predikanten, hierin eenstemmig met
een groot aantal zijner ambtgenooten, Beets, openbaarde zijne bezorgdheid omtrent eene niet-Christelijke volksschool aldus : „de
grootste voorregten en de dierbaarste belangen eener Christelijke
natie voor het nageslacht, voor de kinderen die ons God gegeven
heeft , zijn op het spel."
Mij , dunkt dat de eenstemmigheid van het protest door zoo vele
verschillende rigtingen , in dit eene punt homogeen , ter kenbaar,
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making van bet nationaal verlangen , wel eenige beteekenis heeft.
Doch bovendien wijs ik u op de Natie in haar historische eenzelvigheid; op het regt van de Natie ; op de Natie in haar geheel ,
vooral op de minvermogende standen ; eindelijk op de Natie in
betrekking tot degenen , die men onlangs van regeringswege genoemd heeft : de kleine
De Natie in haar historische eenzelvigheid; ik voeg er niets bij
ter ontwikkeling ; ik reken het betoog overtollig dat de Natie op
Nederlandschen bodem van haar Christelijk kenmerk nog niet beroofd is.
Het regt der Natie. Het geldt hier een refit, Been gunst. De
Natie heeft regt, met naauwgezette inachtneming van de Grondwet , naar den ei8ch der historische landszvetten van een Christelijk
yolk te worden ljestuurd. Er zijn historische regten, waaronder hier
te lande de Christelijke volksopvoeding behoort , waarop , ook niet
met gemeen overleg van de drie takken der wetgevende magt , inbreuk mag worden gemaakt.
1k wijs op de Natie in haar geheel, vooral op de minvermogende
standen. Vooral op deze ; want deze vooral hebben behoefte aan
de Christelijke volksschool. Voor de aanzienlijken is, wanneer de
openbare school hun niet bevalt, het bijzonder, het huisselijk onderwijs dam; het meerendeel van de minvermogenden heeft geene
keus. Ik voeg er bij : het is dikwerf da6r, in die standen, dat
omtrent vraagstukken van dezen aard het meest onbevangen, het
meest juiste oordeel moet worden gezoclit. Wij , in de hoogere en
aanzienlijke klassen der maatschappij ; wij , zelfs in eene achtbare
vergadering gelijk deze, in de hoogste vergadering des Lands , zijn
in menig opzigt ondergeschikt aan den invloed , ook van eene valsche wetenschap , van politieke berekening , ja zelfs (vooral in een
land, waar de Vertegenwoordiging nog zoo weinig steun vindt in
publieken geest) van eene verslapping en toegeeflijkheid (met hetgeeu in de politieke wereld arnadonement 1 heet in betrekking) waardoor in onze beschouwing de zuiverheid der omtrekken gevaar loopt
en de wezenlijke stand der zaken wel eens door een nevel omhuld
wordt. Bij het yolk daarentegen , ook bij ambachtsman en daglooner,, is dikwerf het oordeel zeer juist omtrent vragen welke met
hart en geweten, met geloof en Christelijke pligtbetrachting in
verband staan. Ik zou, dunkt me, op velen onzer medeleden
mij kunnen beroepen , die met de bevolking vooral ook op het
platte land, ook in de armoedige hut, ook in de moeijelijkste
oogenblikken , ook in de laatste levensure , niet onbekend zijn.
Meermalen zullen zij daar hebben gevoeld wat het woord beteekent : „Ik dank IT dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen hebt verborgen en hebt ze den kinderkens geopenbaard."
1 Een schier onvertaalbaar woord de kunst waardoor , als een behendig
staatsman voor veerkracht beducht is, de veer niet verbroken, maar verlamd
wordt.
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voor het licht der eenvoudige waarheid , eene reeks van argumenten weg , waardoor in hooger levenskring indruk wordt gemaakt.
Velen van hen die ik bedoel , zouden op de vraag : mag uit de
volksscholen het Christendom worden geweerd ? hetzelfde in hun
eenvoudigheid antwoorden , hetgeen de Fransche wijsgeer , dien ik
reeds aanhaalde (Cousin) , in de volgetde merkwaardige woorden
zegt : „Les ecoles populaires d'une nation doiveut etre penetrees
de l'esprit religieux de cette nation. Maintenant le .Christianisme,
sans distinguer les differentes confessions, est-il ou n'est-il pas la
religion du peuple en France ? Il faut bien l'accorder. Or je
demande si on veut respecter la religion du peuple ou la detruire?
Si on entreprend de detruire la religion du peuple , alors , j'en
conviens, it faut se garder de la faire enseigner dans les ecoles
du peuple 1."
Ik heb ook gewezen op de ,Natie, gelijk ze eensgezind is met
hen die dezer dagen van regeringswege aangeduid zijn met den
titel van de kleine partij. Is onze partij klein ? ja; evenwel wachte
men zich voor min j -uiste voorstelling , waardoor men tot misrekening zou kunnen worden gebragt. Zijn wij politieke partij ? ja;
wij hebben althans een eigen beginsel in het staatsregt. Maar wij
zijn, op hetgeen men doorgaans onder politiek terrein verstaat,
niet veelbeduidend; daar huisvest onze kracht niet. Dat wij onder
de politieke partijen geteld worden, is ons zelfs eenigzins nadeelig,
omdat onze wederpartij in bestuur en wetenschap , hier te lande
vooral, nog de overhand heeft en omdat velen ook van onze vrienden , bij wie, onder den invloed der denkbeelden van onzen tijd,
de notie van Staat en tevens het pligtmatige van Christelijke werkzaamheid ook in politieken kring wel eenigzins op den achtergrond
geraakt is,schier voor elke aansluiting aan eene politieke partij
huiverig zijn. Hierdoor zou ons nog meer nadeel worden berokkend , zonder eene eigenaardigheid , die ons door een onpartijdig
oordeel niet kan worden ontzegd. Zij is deze : dat wij , sedert
eene reeks van jaren, politieke belangen, in den gewonen zin dezer
uitdrukking , aan politieke begin8elen hebben ten offer gebragt;
zoodat , dien ten gevolge, de hoop of vrees dat wij in hooge betrekking zouden geraken, de vrucht alleen van dichterlijke welwilleudheid of politieke kunstgrepen kan zijn; terwijl ooze, ik
erken het, gestadige oppositie gerigt is, niet tegen ieder Minister,
maar , onder elk Ministerie , tegen dezelfde , waarschijnlijk nog
voor langen tijd in Nederland overmagtige partij. Bit drukt het
1 „ De Volksscholen eener Natie moeten doordrongen zijn van den godsdienstzin der Natie. Is nu het Christendom , in zijne verschillende gezindheden , hier te lande de Godsdienst van het Volk ? Dit kan bezwaarlijk
worden ontkend. Dan vraag ik „ is het om eerbiediging of vernietiging
der Godsdienst van het Volk te doen ? Onderneemt men het vernietigen van
de Godsdienst der Natie, dan, ik erken het, wachte men zich die te brengen
in de scholen van het Volk."
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kenmerk van belangeloosheid op de kleine partij en reeds hierin
ligt eene oorzaak van kracht. Doch er is meer. Ik kan , hetgeen
ik verder bedoel niet beter kenbaar maken dan door te wijzen op
eene zinsnede van een buitenlandsch dagblad (l'hulependance Beige),
na de verkiezingen van 1852, welke mij in der tijd zeer heeft
getroffen. „Hetzij een lid der anti-revolutionnaire partij uit de
kamer geweerd worde of niet , dit is nu onbetwistbaar dat het
getal der vromen , waaruit de anti-revolutionaire rigting hoofdzakelijk bestaat , in de laatste jaren op schrikbarende wijs is toegenomen , en eene partij vormt waarop , bi de behandeling van publieke aangelegenheden , zal dienen te worden gelet" 1 . Door het
zinrijk epitheton vromen is , beter dan de schrijver zelf waarschijnlijk gevoeld heeft , aangewezen waarin onze kracht ligt. De
vromen, dat is , degenen , wier politiek met het geloof en de geschiedenis der Natie in verband is. Ook de kleine partij kan sterk
zijn ; omdat de uitkomsten onzer staatkunde , in kerk en school,
onder alle rangen en standen bevattelijk zijn ; omdat nok met den
geringste dezelfde grondslag van zielenvrede en dezelfde drijfveer
van pligtbetrachting ons verbindt. Omdat hetgeen wij hier spreken — niet bij ons deelgenootschap aan gewone discussien , maar
in beraadslagingen waarmede, gelijk op dit oogenblik, de Godsdienst
in verband is — hetgeen wij hier gewetenshalve belijden , weerklank
vindt, niet in de driften der bevolking, niet in eene voorbijgaande
opgewondenheid , maar in de zelfbewustheid , in de conscientie, in
het Christekik geweten van het Nederlandsche Yolk.
Aan het einde van dit tweede gedeelte van mijn betoog zeg ik
verder : hetgeen ik uiteengezet heb , is hetzelfde wat in deze Kamer , de meerderheid , de ministeriele meerderheid , aldus in het
Voorloopig Verslag ter neder schreef : „De overgroote meerderheid
der ingezetenen stelt er hoogen prijs op dat het lager onderwijs
dienstbaar worde gemaakt aan de bevordering van zedelijkheid en
Godsdienst en aan het geloof in die groote waarheden , waaromtrent
al de Christen-kerkgenootschappen het eens zijn. Wierd dus de
inrigting van het openbaar lager onderwijs . derwijze geregeld, dat
de bevordering van Christelijke beginselen op de openbare school
onmogelijk wierd, dan zou die regeling, in plaats van ieders godsdienstige begrippen te eerbiedigen , gelijk de Grondwet beveelt ,
integendeel in strijd zijn met het godsdienstig begrip van de natie
in het algemeen."
III. Het weeren van het Christendom nit de volksopvoeding
strijdt tegen de handhaving van het monardaal beginsel, zoo als
het met de geschiedenis van het Hzcis van Oranje in verband is.
1 „En tout cas, qu'on parvienne ou non a ecarter M. Groen de la Chambre ,
it est desormais un fait acquis, c'est que le nombre des pietistes , dont se compose le gros de ses partisans, s'est accru dans les dernieres annees d'une maniere effrayante, et compose un parti avee lequel it faudra compter."
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Wij hebben dikwerf, en ook dit jaar, in deze Kamer veel over
het Koningschap , over de Souvereiniteit van het Huis van Oranje
gehoord. Voor het in eere houden van het Koningschap althans,
was loffelijke naijver der twee Kabinetten zigtbaar. Doch raij dunkt
de zoo belangrijke vraag: hoe een Ministerie voor de kracht en
luister van het Koningschap het meest bevorderlijk zijn zal ? kan
ook van hooger standpunt worden beschouwd. Ik wenschte althans
de aannemelijkheid van eene terzijdestelling van het Christendom
nit de volksschool aan de historic van het Huis van Oranje onder
de Republiek en onder het Koningschap to toetsen. Ik heb dit gedaan , en de slotsom mijner beschouwing is : dit strijdt tegen de
gedragslijn, waardoor het Huis van Oranje de Souvereiniteit verworven en verdiend heeft ; dit komt volkomen overeen met de
gedragslijn waardoor de getemperde monarchie van 1813, naar het
oordeel van velen, aan getemperde democratic gelijk werd.
Waardoor heeft het Huis van Oranje de Souvereiniteit verworven en verdiend ? door de liefde van het yolk. Doch waardoor
viel aan dit Huis de volksliefde in zoo mime mate ten deel ? door
het beleid , den moed , het genie schitterend in de merkwaardige
volgreeks van Vorsten, waarvan welligt geene geschiedenis een
tweede voorbeeld oplevert ? o ja, hierdoor ten deele. Door bescherming van het Protestantisme , door handhaving van de gewetensvrijheid , van de onafhankelijkheid van onzen Staat en van
andere Staten van Europa ? o ja , ook hierdoor grootendeels. Doch
waardoor bovenal ? omdat het de hand ter bescherming aan alle
verdrukten heeft gereikt ; omdat het , in kerk en school , niet enkel
voor Protestanten, maar voor elke gezindheid zich tegen onregtvaardigen ijver verzet heeft, omdat het (men denke bijv. aan den
Religie vrede van Prins Willem I, die destijds ook crypto-katholiek heette) bevrediging in het godsdienstige door inachtneming
van billijkheid jegens alien heeft verlangd. Omdat de eensgezindheid met het godsdienstige deel der Natie , niet op anti-papistische
felheid , maar op Chri8telijken grondslag gebouwd was. Van daar
het innige der volksliefde, van daar het rationale der wederzijdsche betrekking , van daar de heerschappij over de harten , van
daar de onbeschreven Souvereiniteit , welke in 1813 op schrift
gesteld werd ; zoodat de opdragt niet anders geweest is dan het
brengen van de slotsom der volkshistorie in staatsregtelijken vorm.
En nu de vergelijking met onzen tijd. Het Huis van Oranje
wilde religievriiheid op Chri8teliiken grond8lag ; thans wil men
apaimment door terzieidestelling van he Chri8teliik begin8el. Mag
ik niet beweeren dat die gewijzigde politiek met de lessen der volkshistorie tot 1813 in strijd is ?
Na 1813 (bij de vraag hoe de getemperde monarchie, in veler
schatting, bijkans aan getemperde democratie gelijk werd ?) is het
onderzoek dubbel belangrijk ; omdat het verband van het lager
schoolwezen tot de Godsdienst het Vaderland, meer dan eenig ander geschilpunt, in spanning gehouden heeft , van 1815 tot op den
-
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huidigen dag. En waarom ? omdat vooral ook in dit vraagstuk
telkens de nieuwere theorien scheiding gemaakt hebben tusschen
den Koning en het Volk , telkens de welwillende bedoelingen , de
Christelijke en nationale gemoedsaandoeningen der Vorsten hebben
geneutraliseerd.
Let op Koning Willem 1 in 1813. Lees de stukken die toes
van hem zijn uitgegaan. Ligt in den inhoud en toon niet ontegenzeggelijk een wee'rklank op den grondtoon der vaderlandsche
staatkunde van zijn Huis ? Doch wat is er later gebmrd ? hoedanigen invloed heeft bepaaldelijk de vrijzinnige behandeling van
de vraag omtrent het verband tusschen volksopvoeding en Godsdienst op zijne regering en levensloop gehad ? Denk aan Belgie;
wat dunkt u, zouden welligt de besluiten van 1825 niet onder
de voornaarnste oorzaken der scheuring van het Rijk moeten worden geteld ? Denk aan Holland ; zou de behandeling der Hervormden in kerk en vooral ook in school , niet , evenzeer als finantieel
bezwaar , geleid hebben tot de a6clicatie waarin de moedeloosheid
van den in menig opzigt eerbiedwaardigen en miskenden Vorst
openbaar was ?
En Koning Willem II ? zou de geschiedenis van zijn leven ,
ten aanzien van hetgeen ons nu bezig houdt, minder waarschuwend
zijn ? De eerste zorg was in het onderwijs de miskende regten
te beschermen van elke gezindheid. Hoe gaarne las ik u , uit een
werk dat voorzeker aan de meesten uwer overbekend is 1 , het geheele aandoenlijke verhaal ! doch ik moet mij bepalen bij enkele
zinsneden kenmerkend voor de gevoelens van den Koning, bij de
aanvaarding van het gezag. Hij gaf gehoor aan „de stemmen die
ook uit den boezem der Hervormde Kerk zich verhieven tegen
eene schoolinrigting, waardoor van de openbare school de verkondiging geweerd werd van 't geen naar veler overtuiging de grondwaarheden zijn van het Evangelie, terwijl de voogdijschap van den
Staat aan de ouders de vrije oprigting verbood van eigen scholen
ter opvoeding hunner kinderen naar den eisch van hun kerkgeloof. Hoedanig ook de betrekking geacht mogt worden te zijn
tusschen de Kerk en den Staat , de Nederlandsche Regering, a18
ziinde eene Christelijke Regering, moest naar 's Konings inzien zich
ten pligt stellen te waken , dat hare onderdanen die als Christenen
gedoopt zijn , ook als Christenen onderwezen worden.... Er bestond reeds bij hem de vrees , dat op de Nederlandsche volksscholen een overdaad van kennis gekweekt wierd , ten koste van godsdienstig gevoel en van practische bedrevenheid ; nu voegde zich
daarbij de overtuiging dat uit de school waar alle leerstellig godsdienstig onderwijs geweerd wordt , eene bevolking moet voortkomen
zeer weinig gehecht aan de Kerk, en bij gevolg, naar zijn oorZoodanig
deel , op wier zedeliikkeid weinig te rekenen valt."
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136 ---waren de gevoelens en inzigten van den Koning, en waarop liep,
onder den invloed van vrijzinnige raadgeving, de welwillendheid zijner pogingen uit ? op hetzelfde dat wij ook nu zien ;
handhaving van de gemengde school , door terzijdestelling van de
Godsdienst. Zijne laatste levensjaren hebben ook hem geleerd
welke ondersteuning men , in hagchelijke tijdsgewrichten , vindt bij
de Natie, ten gevolge van zoodanige politiek.
En nu wederom de vergelijking. Hier is volkomen overeensteniming ; dezelfde routine , dezelfde vrijzinnige slenter wordt , ook na
de leerrijke ervaring van een veertigjarig tijdvak, gevolgd.
Vergun mij nog eene opmerking, ook in onze dagen misschien
niet overtollig, en die het korte begrip is van hetgeen de geheele
geschiedenis van het nationaal Stamhuis ons leert. Geen gewijzigde regeringsvorm zal het in eere houden van het Koningschap
beletten. Het Huis van Oranje was, ook onder republikeinschen
vorm sterk , ook onder monarchalen vorm zwak , mar mate de
geestverwantschap met de Natie bleef of ophield, door aanneming
of verwerping van Christelijken grondslag.
hit de volksschool het Christendom te weeren strijdt
tegen de roeping , die aan dit Ministerie door den Koning opgelegd is.
1k rigt de weinige woorden die ik nog te spreken heb , weer
dan ooit tot het Ministerie , al8 orgaan van de Kroon. 1k zal mij
wachten den naam des Konings op onvoegzame wijze in parlementaire debatten te mengen; maar,, wanneer de Koning zijn wil kenbaar heeft gemaakt , mogen wij verlangen dat die door het Ministerie worde opgevolgd. 1k heb mij afgevraagd of ik deze laatste
aanmerking mogt verzwijgen ? het antwoord is geweest, neen ! want
hierdoor alleen is de in-het-licht-stelling mogelijk van het regtmatige onzer klagten ook over dit Bewind , van het onregtmatige
der verbolgenheid die zich wel eens tegen ons , wanneer wij klagen , openbaart.
Van Regeringswege is onlangs gezegd: het Kabinet werd zamengesteld nit mannen, vrij van de reactie die , naar aanleiding van
het incident van 1853, tegen de politiek van het vorig Ministerie
is ontstaan. Ik heb mij toen eene aanmerking veroorloofd, waarop
niet is gerepliceerd , waarschijnlijk omdat daarop de aandacht van
den Minister niet is gevallen. Ik heb geantwoord : Gij vrije maniien , gelijk gij u noemt , waart gebonden aan die reactie, zoo als
de Koning er het zegel op gedrukt had 1. En toen ik bij die gelegenheid op het programma wees, werd mij te gemoet gevoerd : ik
herinner mij niets daarin gezien te hebben van een C4ri8telijk-kietori8chen zin ; gij hebt er dien zin in gelegd ; het is de beteekenis
welke door u, naar eigen goedvinden , aan onze woorden gehecht
wordt. Hier nu is, naar mij voorkomt, een opmerkelijk misver1

Zie P Deel , p. 181.
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stand. Hier is voorbijzage van een feit , een allergewigtigst feit;
een feit beslissend voor de vraag omtrent de verloochening van den
historischen oorsprong van dit kabinet. Er is veel gesproken over
het programma van het Ministerie.
Hier werd de rede afgebroken door den Voorzitter: „Ik moet den beer
Groen doen opmerken, dat hij nu weer treedt in de algemeene politieke beschouwingen en hem tevens vragen of het hem niet mogelijk is die op dit
oogenblik achterwege te laten ter bekorting en meerdere orde van de discussie." Ik vatte hetgeen ik nog wilde ontwikkelen, te zamen:

Mijnheer de Voorzitter, ik wensch niet te treden in beschouwingen , welke in geen regtstreeksch verband staan tot het doel
van mijn betoog. Wat ik gezegd heb betreft, naar mij voorkomt,
de politiek van het Ministerie, bepaaldelijk in verband tot de inrigting van de volksschool. Het eigenlijk programma van dit Ministerie is uitgesproken te Amsterdam. In het koninklijk woord,
gelijk het door de dagbladen aan de natie is medegedeeld , ligt ons
regt en onze kracht wij zouden niets kunnen verwijten aan de
politiek van de personen door wie het Ministerie gevormd is; want
met hunne politiek komt hetgeen wij zien gebeuren , overeen ; maar
we hadden verwacht dat hunne politiek ondergeschikt ziju zou aan
hoogeren wil. Op dien grond heb ik regt in veler naam te beweeren dat regeling van het lager schoolwezen , met terzijdestelling
van het Christelijk beginsel , in lijnregten strijd is , niet alleen met
volkshistorie en volkskarakter, maar ook met het Koninklijk programma, dat het Leven aan dit Kabinet gaf 1

.

1 In de afzonderlijke uitgaaf heb ik aldus opgeteekend wat ik zou gezegd hebben , zoo de tusschenkomst van den Voorzitter bet niet belet had.
„Doch is er niet ook een ander Prog,ramma geweest ? een Programma
der Kroon, uitgesproken te Amsterdam ? Lag niet de grond van het algemeen vertrouwen en van de blijde verwachting waarmee de verandering van
Ministerie begioet werd, in bet koninklijke woord, gelijk het door de dagbladen aan de Natie is medegedeeld? is niet hierdoor alleen zoodanig Ministerie mogelijk geweest? Het is voorwaar geen staatsgeheim, dat inzonderheid de staatslieden, die meer dan anderen op den voorgrond geraakten,
de Ministers van Buitenlandsche Zaken en van Justitie, aan wier bekwaamheden en verdiensten gaarne door mij hulde gebragt wordt , sedert lang
vermaard waren onder de belijders van bet liberalisme, in de lijn, vroeger
van afbraak, later van behoud. Derhalve , hoe kon , toen wij tegen de
vrijzinnige rigting zouden worden beschermd, een Ministerie ontstaan, waarin
een bij uitnemendheid vrijzinnig personeel de overhand had? was het omdat
men zag op de denkwijs der personen, of wel omdat men, in de opgewondenheid dier dagen, het persoonlijke van politieke rigting en politieke antecedenten , door te staren op den Koning, voorbij zag? En niet geheel ten
onregte. Immers het aanvaarden van het Bewind gold voor adhaesie aan de
politiek van een Vorst die zich op de historische E iji! zijner voorvaderen gesteld had en wien het nu te doen was om Religievrede, niet door onregt tegen
eene of beteugeling van elke Gezindheid , maar door regt voor alien , volgens
de Grondwet , met bestrijding van het liberalisme op Christelijken grondslag.
In deze hoofdgedachte van het Vorstelijke woord ligt, wanneer we tegen
den gang van het Ministerie bezwaar hebben , ons regt en onze kracht. Wij
zouden niets kunnen verwijten aan de politiek der staatslieden want met deze
politiek komt hetgeen wij hebben zien gebeuren overeen ; de grond van het
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*** De Minister , tot mijne bevreemding, achtte, zelfs nu, het ter sprake
brengen van het onderwerp ontijdig. Zijn stelsel was , volgens hem , dat
der Grondwet. „ Onze natie is eene Christelijke natie heeft de spreker
gezegd. Ik zeg ja en neen. Het heeft mij altijd verwonderd dat het mogelijk is dit als een vraagpunt te beschouwen. Eene Christelijke natie, zonder eenigen twijfel , wanneer men let op haren zin , hare geschiedenis , haar
zielental , maar vraagt men of zij staatsregtelijk eene Christelijke natie is , dan
moet, mijns inziens, het antwoord ontkennend zijn. Staatsregtelijk kan eene
natie alleen van eene bepaalde gezindheid , van eene bepaalde godsdienst zijn ,
indien het door de Grondwet wordt bepaald." Ook verwees hij naar een
artikel van Mr. C. M. van der Kemp in de Nederlander van 11 October
1854 , waarin beweerd werd dat „ grondwettige gelijkstelling voor den Staat
op godsdiensteloosheid uitloopt 1 ."

1k dank den Minister die in een onderwerp hetwelk zoo ligt
tot hartstogtelijkheid aanleiding geeft , mij met eene bedaardheid en
welwillendheid heeft geantwoord , waarop ik hoogen prijs stel. Hij
heeft ter loops behandeld het hoofddoel van mijn betoog. Ik heb niet in
't algemeen eene discussie over de inrigting van het openbaar onderwijs uitgelokt ; ik heb slechts willen in bet licht stellen dat het
hoofdbeginsel der Regering strijdt met de natuur en roeping van
dit Kabinet. Daarom zal ik ook nu den Minister niet volgen ,
waar hij op het terrein eener toetsing van het beginsel zelf is
geraakt. Aileen moet ik , omtrent het beroep op een medelid der
verwijt is dat op ondergeschiktheid van hunne politiek aan hoogeren wit billijkerwijze rekening gemaakt werd. Ik beweer evenwel niet dat ik zelf in
die verwachting gedeeld heb. Ik verberg niet dat , reeds bij de optreding
van het Ministerie, ik mij menigen wenk heb veroorloofd die ook door de
meesten onzer geloofsverwanten mij bijkans ten kwade geduid werd : ik
noemde het voorbarig te antwoorden op de vraag : is het Ministerie een
nationaal bewind ? ik wees op het conservatiefivrijzinnige van beginsels en
antecedenten ik maakte de vrees kenbaar dat Kier, naar gewone trant en
uitkomst, de voorbereiding zijn zou eener nieuwe zege van de tegenpartij.
Er is bij mij ik erken het, niet veel illusie en dus niet veel teleurstelling
geweest , en daaraan geloof ik te mogen dank weten , zoo ik doorgaans ,
bij het contrast van voorspiegeling en werkelijkheid , kalm (misschien te
kalm ?) blijf, doch ik mag daarom niet vergeten , en ik mag ook bier,
wanneer het Ministerie zich over veler misnoegen en heftigheid verbaast en
ergert, niet verzwijgen dat, om billijk te zijn, op de omstandigheid waaraan
ik heb herinnerd , bovenal moet worden gelet. Dan zijn misschien de vragen
die menigeen met toenemenden ernst doet , zoo vreemd en ongepast niet : Is
het niet blijkbaar dat we met behendigheid om den tuin geleid zijn ? dat er ,
zoo ooit, dan bier eene mystificatie geweest is? dat het Ministerie, om bondgenooten te werven , onze vlag ontrold heeft? dat er met onze beginselen , in
hetgeen ons meest dierbaar en heilig is , ter vermeestering van het Bewind,
gespeeld werd? — In velerlei opzigt kan oogluiking wenschelijk zijn niet
waar het de volksopvoeding geldt, niet waar in hoogeren zin , het levensbehoud der Nederlandsche Natie bedreigd wordt. Eerlang zal bij de indiening der wet op het lager onderwijs , blijken of het Ministerie in het
boofdbeginsel volhardt. Dan zal de tijd der opzettelijke discussie met elke
rigting datir zijn. Titans heb ik mij bepaald bij het betoog dat, naar het
oordeel der meerderheid welke door de verkiezingen van 1853 in deze Kamer
gevormd werd , regeling van bet lager schoolwezen , met terzijdestelling van
het Christelijk beginsel, in lijnregten strijd is , niet alleen met volkshistorie
en volkskarakter maar ook met het koninklijk programma dat het Leven aan

dit Kabinet gaf."
1

Zie het antwoord op dit beweeren , bij v. p. 122.
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kleine partij , aanmerken dat de schrijver, door den Minister
bedoeld , onder onze meest hooggeachte en geliefde vrienden behoort ; maar dat hij somtijds in zeer gewigtige p -unten van ons
verschilt ; dat hij nu en dan net de hem eigen bekwaamheid en
ijver leerstellingen verdedigt, die door ons, om Diets meer te zeggen , onder de politieke paradoxes worden gerangschikt , en dat
(hetgeen de Minister zich waarschijnlijk niet heeft herinnerd) ,
dezelfde schrijver,, bij wien hij voor zijne interpretatie van grondwettige gelijkheid steun zoekt , ook een boeksken geschreven heeft
waarvan de titel is : „De onbestaanbaarkeiel der Grondwet."
Ik veroorloof mij nog een woord , omdat ik welligt ook nu bij
den Minister en bij sommige leden in verdenking ben geraakt
van vooruit te loopen op de voordragt eener aanstaande wet. Er
is hier verschil van opvatting omtrent hetgeen tot den eisch en
aard onzer pligtbetrachting behoort. Menigeen vreest voor het
ter sprake brengen ook van algemeene beginselen eener wet ,
welke nog niet ingediend is. Ik wensch daarentegen het telkens
ter sprake brengen (niet om telkens lange discussien te doen
ontstaan , maar ter constatering telkens van den aard en strekking eener politieke rigting) van die hoofdbeginselen althans
waarvan bestuur en wetgeving afhankelijk zijn. Het is wenschelijk ,
ook voor het Gouvernement, omdat vooral ook in deze Kamer —
indien ik een term aan de geneeskunde mag ontleenen aan de
Ja, ik
Natie , als ware het , de pas moet kunnen worden gevoeld.
acht dat zoodanig ter sprake brengen van hoofdbeginselen bij nitnemendheid de roeping is deter Kamer. Zoo die roeping enkel
of vooral in het mede-redigeren van wetten bestond , dan voorzeker ware, ter bereiking van dit doel , een betere regeringsvorm
denkbaar; dan zou misschien een constitutioneel Gouvernement onder
de minst wenschelijke regeringsvormen moeten worden geteld. Het
groote, het niet genoeg gewaardeerde voorregt van dien regeringsvorm is , dat bier telkens de wensch , het verlangen , het gevoelen
der Natie kenbaar kan worden gemaakt; dat er aldus kan zijn
eene gestadigheid van gemeen overleg, met het Gouvernement aan
den eenen , met de Natie aan den anderen kant. Hierdoor alleen
kan er regelmatigheid en kracht van nationals belangstelling zijn;
hierdoor alleen is verkrijgbaar hetgeen hier te lande bijkans geheel
ontbreekt: algemeene behartiging der landsbelangen, gelijk ze met
volksgeest en volkswelzijn in verband staan. Ik voeg er bij dat
dergelijke , zoo het heet , doellooze en tijdroovende discussie , meer
welligt dan eenige andere beraadslaging , een practisch resultaat
heeft en dat , naar mate het plaatsen van hoofdbeginselen in het
licht van zoodanige publiciteit tot beter kennis en waardering der
wederzijdsche denkbeelden den weg baant, er tijd wordt gewonnen
door hetgeen men tijdverlies waant. Zia het in dit onderwerp.
Heeft de Kamer niet reeds veel tijd verloren, zal ze niet veel tijd
verliezen , door zich bezig te houden met de talrijke bijzonderheden der wet , zoolang de keuze van het hoofdbeginsel niet beslist is
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Ook de discussie van heden zou niet nutteloos zijn , indien ze
mogt strekken (ofschoon ik nu vrees dat dit het geval niet zijn
zal) om de Regering, nog voor het indienen van het ontwerp, te
doen inzien dat eene wet, waarbij het Christelijk beginsel uit de
volksschool wordt geweerd, een onbedwingbaren tegenstand zal ontmoeten bij het Nederlandsche yolk.
De Minister is teruggekomen op het programma. 1k zal , om
den Voorzitter niet te verontrusten , geen gebruik makers van de
gelegenheid die mij hierdoor, nu althans , tot bespreking van dit
teedere punt verleend wordt. 1k bepaal me bij eene vraag , inzonderheid aan de Ministers die hier niet tegenwoordig zijn en
die haar in het Biiblad kunnen lezen : of de mogelijkheid der
vorming van dit Kabinet is ontstaan, omdat men op per8onen zag,
of omdat men het persooulijke van politieke rigting en politieke
antecedenten , door te staren op den Koning , voorbilzag
Ook de beer de Brauw achtte zich verpligt ,, ten krachtigste te protesteren
tegen het beweeren van den Minister , dat de Nederlandsche natie staatkundig geene Christelijke natie zoude zijn." De Minister antwoordde : „ Ik heb
thans alleen beweerd dat , volgens de Grondwet , de natie staatsregtelijk niet
uitsluitend eene Christelijke natie is." De beer de Brauw repliceerde : „Juist
tegen het beweeren, zoo even door den Minister uitgesproken, dat de Nederlandsche natie volgens de Grondwet en staatkundig niet is eene Christelijke
natie, juist tegen die opvatting en uitlegging der Grondwet, heb ik protest
aangeteekend. Beproef het die stelling in practijk te brengen en gij zult,
gelijk door den spreker uit 's Gravenhage zoo te regt is aangemerkt, en in
het onderwijs en overal zulk een onbedwingbaren wederstand bij de natie
aantreffen , dat gij uwe stelling: „ Volgens de Grondwet en staatkundig is
Nederland geese Christelijke natie" zult moeten opgeven."

Op 30 December werd het gewijzigd ontwerp ingediend. De 4e alinea
van artikel 4 vervallen ; de scholen toegankelijk voor kinderen van verschillende godsdienstige gezindheden ; niets kwetsend voor de gezindheid
waartoe schoolgaande eekinderen behooren ; eindelijk , als conciliatoire bijvoeging : , het onderwijs wordt dienstbaar gemaakt aan de bevordering van
zedelijkheid en godsdienst."
Bit ontwerp (dam menigeen zoo ligt met een woord waaraan zich beloften en illusien hechten , te vrede gesteld wordt) kon in de Tweede Kamer
rekenen op vrij algemeenen bijval. Nu althans scheen de tijd gekomen
waarop voorlichting van de Natie pligt was ; inzonderheid voor de leeraars
der Hervormde Kerk. Reeds in Junij sclireef ik , in dit vooruitzigt , met
verwijzing naar de reeks van getuigenissen tegen de gemengde school door
predikanten „ Voorganaers, wier krachtige taal dankbaar door ons herdacht
worth, ontfermt n ook verder over de Gemeente; bedenkt dat nu vooral,
waar alle andere rigtingen eendragtig tegen de Christelijke Volksschool wier
onmisbaarheid door u betoogd werd , gekeerd zijn de grootste voorrechten ,
'
de dierbaarste panden eener Christelijke Natie op het
spel staan 1."

1 Rarede op vijfjarigen strijd.
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16 February 1856.
"„'" Welkom was mij de indiening , zoodra de Tweede Kamer weder bijeenkwam (19 Februarij) van een Adres geteekend door acht predikanten
(O. G. Heldring, L. J. van Rhijn , F. C. van den Ham , L. Merens ,
J. H. Bosken , J. J. Doedes , D. Chantepie de la Saussaye en J. J. v. Toorenenbergen), „als herlers en leeraars der Gemeente." Daarbij werden gevraagd afzonderlijke scholen voor Roomschen , Israelieten en Protestanten,
in alle grootere Gemeenten, terwij1 in de kleinere , met aansluiting aan het
bestaande , art. 22 en 23 van Reg,lement A der wet van 1806 kan gehandhaafd worden geene gezindheids-scholen , maar scholen voor de bestaande
gezindheden , ook voor de onze, bruikbaar geen onderwijs in de godsdienst ,
maar godsdienst , d. i. Christendom in het onderwijs des yolks geen onderwerping der school aan de kerk of geestelijkheid , maar , bij gepaste zelfstandigheid der schoolbesturen , toch wettelijken waarborg, dat de gezindten niet
van alle toezigt en in vloed worden beroofd a.
Nederlegging ter Griffie werd voorgesteld. Ik wenschte verzending aan
de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van de Eerediensten.

Na het allezins naauwkeurig verslag der Commissie voor de Petitien omtrent dit gewigtig verzoekschrift , ben ik niet opgestaan
om de conclusie te bestrijden, maar om eene bijvoeging voor te
stellen. Ik wil , eerst een wensch uiten omtrent het gebruik van
petition bij de wet op het onderwijs ; daarna sommige punten nit
het adres in het licht stellen , om de wenscheliikheid van het
renvooi dat ik voorstellen zal , te bewijzen.
Ik betreur , zonder de reden te beoordeelen , dat, door de late
indiening van het ontwerp en door de vroege , daarmede in noodzakelijk verband staande , behandeling in de sectien , de Natie niet ,
of althans naauwelijks , in de gelegenheid is geweest haar gevoelen
kenbaar te maken.
1k heb mij daarom afgevraagd : zou er welligt nu partij kunnen
worden getrokken van de in de vorige zitting ingekomen adressen?
Lees bijv. de verslagen over petitien in de zittingen van 12 Maart
en 4 Junij 1855. Daar worden een aantal merkwaardige verzoekschriften vermeld; zij hebben geenerlei invloed kunnen hebben (vermits ook toen de beraadslaging in de sectien plaats gehad heeft
in Februarij) op het Voorloopig Verslag. Ik vind gewag gemaakt
van een verzoekschrift uit Rotterdam, met 400 naamteekeningen,
waarbij de afzonderlijke school verlangd wordt 1 ; ook van adressen
waarschijnlijk in geheel anderen zin ; ook, en hierop vestig ik
inzonderheid de aandacht der Kamer , van uitgewerkte opstellen
van personen , die meer dan vele anderen tot oordeelen bevoegd
zijn. Ik zal er drie opnoemen van verschillende rigting: de heeren
de Raadt, Mioulet en van Woelderen , door elk die zich ernstig
met het lager onderwijs heeft bezig gehouden , onder de deskun1 Een voortreffelijk Adres , opgenomen in de Nederlander
1855.

van 13 Maart

a Hetgeen volgt is, tot en net het Advies van 28 April 1856, door bijlagen en aanteekeningen toegelieht , afzonderlijk uitgegeven, onder den titel de Tweede Kamer en de Verzoekschriften.
(Utrecht bij Kemink en Zoon).
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digen van den eersten rang geteld. In hoever zijn nu die gewigtige
stukken , waarin , volgens het Verslag der Commissie, zeer wetenswaardige beschouwingen over het geheel en de onderdeelen der wet
voorkomen , ter kennis van de Kamer gebragt? De Commissie heeft
— en te regt — verklaard : wij bepalen ons tot zeer beknopte vermelding , omdat wegens het belangrijke dezer stukken, ook de meeste
uitvoerigheid aan den gewigtigen inhoud zou te kort doen. IVIaar nu
vraag ik : is het mogelijk , kan het van ons gevergd worden, is het
feitelijk waar, dat wij ter griffie dergelijke stukken onderzoeken?
valt niet de noodzakelijkheid in het oog dat het onderzoek, als
het inderdaad invloed zal hebben op onze beschouwing, gemakkelijker worde gemaakt ? En nu onderwerp ik den wensch aan de Kamer
dat onverwijld, door het drukken van de meest gewigtige dezer
stukken , althans van die welke ik genoemd heb , een nuttig gebruik bij het onderzoek in de afdeelingen mogelijk zij ; terwijl voor
het vervolg de Commissie voor de Petitien (zoo het noodig is ik
reken het onnoodig — in overleg met de aanstaande commissie van
rapporteurs) gemagtigd zou kunnen worden telkens de meest belangrijke stukken , voor zoo ver die niet reeds , gelijk dezer dagen
meer dan een merkwaardig verzoekschrift , gedrukt aan de leden der
Kamer zijn rondgezonden , — zoo spoedig mogelijk ter onzer kennis te brengen.
Nu over dit adres. leder, die het heeft ingezien , zal erkennen
dat het belangrijk is , zoo om de hoogachting die een groot deel
der natie den onderteekenaren toedraagt , als om de duidelijkheid ,
eenvoudigheid , kracht, en gematigdheid van den inhoud. Belangrijk ook om den weerklank dien het reeds bij velen gehad heeft,
om het voorbeeld daardoor gegeven en dat waarschijnlijk door velen
zal worden gevolgd. Het is mijn oogmerk niet bij deze gelegenheid , hetgeen aan sommigen parlementair wanbedrijf toeschijnt , te
plegen en vooruit te loopen op de discussie over de wet. Ik
verlang slechts, door enkele aanmerkingen over het standpunt der
adressanten , de gepastheid te doen uitkomen van het renvooi.
Mijne eerste aanmerking is , dat de adressanten optreden als
predikanten; namens de Kerk en zich beroepende , al noemen zij
het niet uitdrukkelijk , op het publiek regt der gezindten ; het regt
om, bij de regeling der openbare instellingen , waar de godsdienst
te pas komt, te worden gekend ; althans in zoo ver, dat op de
behoeften dier gezindten waaruit de natie zamengesteld is, worde
gelet. Zij komen op , krachtens een regt, in deze gewigtige omstandigheid onmisbaar ter Christelijke pligtbetrachting, en ter voldoening aan de roeping, die meer bepaaldelijk aan hen , als herders en leeraars van een hier te lande erkend kerkgenootschap,
opgelegd is.
Eene tweede aanmerking is , dat zij opkomen als Prote8tanten.
Zij zijn , dit is overbekend , orthodoxen ; doch bij dit onderwerp
komt, in den aard en de strekking van hun verlangen, niet in aanmerking het verschil van theologische zienswijze in de Hervormde
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Kerk. Ook niet — en men lette in verband hiermede op het
telkens miskende verschil van afzonderlijke en gezindheidsscholen —
de tegenstelling van de Hervormde Kerk en andere Protestantsche
kerkgenootschappen. Neen, wat zij vragen is hetgeen door alle
Protestanten die van de waardij der hervorming eenig begrip hebben , moet worden begeerd. Namelijk dat van de openbare scholen
voor de Protestantsche bevolking, zoo min mogelijk althans , de
Brobel en de volkshistorie worde geweerd. Ik veroorloof mij in het
voorbijgaan eene waarschuwing. Indien Protestanten van eene
andere kerkelijke of onkerkelijke rigting , omdat het voorbeeld van
zoogenaamde orthodoxen uitgaat , wegens orthodoxophobie vergeten
wat zij aan het geloof dat zij belijden verpligt zijn , dan zal even
daardoor de invloed , dien zij vreezen , worden verhoogd, en hetgeen
door velen genoemd zal worden verraad aan het Protestantisme
gepleegd, hun , ook uit dit oogpunt, duur komen te staan.
Eene derde aanmerking is : de adressanten komen op voor hetgeen aan alle Christenen behoort ter harte te gaan. Ook hier
slechts een enkel woord , met behoedzaamheid , maar tevens met
het oog op het gewigt der zaak. Wat blijkt er uit dit adres
dat men naar geenerlei suprematie streeft ; dat men wenscht regt
ook voor onze Roomsch-katholijke landgenooten ; dat men wil
blijven op het standpunt hetwelk , in andere landen en, tot voor
weinige jaren , ook hier te lande, aan Protestanten en Roomschkatholijken , tegenover ongeloof en vrijzinnigheid, gemeen was.
Eene wet op het lager onderwijs kan zijn een middel tot bevrediging , zij kan ook het tegenovergestelde zijn ; en daarom constateer ik dat wij , niet alleen nu, maar steeds verlangd hebben de
onderwijsquestie te behandelen als eene Christekike quaestie, en
dat zij , alleen door gewijzigde houding dergenen die in de hoofdgedachte vroeger met ons eensgezind waren , maar dan ook voorzeker en bij uitnemendheid , tot een Protestantsch vraagstuk zou
worden gemaakt.
Eene vierde aanmerking is : de adressanten verlangen regt, niet
alleen voor Protestanten en Roomsch-katholijken , maar voor allen:
zij komen op als voorstanders van positive godsdienst; zij beweeren ,
als een primum verum in elke gezindte , dat er tusschen godsdienstleer en opvoeding ook op de school een natuurlijk en eigenaardig
verband is. Het geldt hier niet een strijd tusschen Christenen en
Isra6lieten; de tegenstelling is tusschen hen die , ook op de school,
het onderwijs aan geopenbaarde waarheid ondergeschikt achten en
hen die met den wetenschappelijken term van humanitaristen en als
volgelingen van Rousseau en (om nog een anderen in de geschiedenis van het schoolwezen vermaarden persoon te noemen) van
Basedow bekend staan. De volgende uitspraak van Basedow zou,
wat de zedelijke en godsdienstige strekking aangaat , als motto
kunnen gelden ook voor het tegenwoordig ontwerp : „Wird mit
keinem Worte and keiner That etwas geschehen , was nicht von
jedem Gottesverehrer, er sei Christ , Jude , Moharnmetaner oder
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_Deist, gebilligt werden muss."' Evenwel verklaarde de gemoedelijke
man , en dacht welligt : ik ben een Christen , en heb slechts van
kerkelijk particularisme (van gezindheidsscholen) een afkeer. Het
denkbeeld der adressanten is uitgedrukt in merkwaardige regels,
die ons heden l'Independance Beige overgebragt heeft ; uitgesproken
den 12 dezer in de Belgische Kamer, door een staatsman die, als
rapporteur, grooten invloed heeft gehad op de wet van 23 September 1842, den heer Dechamps. Ter bestrijding van het systema
hetwelk ook wij bestrijden, en hetwelk in het Roomsch-katholijke
Belgie zeer weinige verdedigers telt , zegt hij: „Si ces principes
venaient a, prevaloir, pour ne froisser aucun sentiment religieux,
on professerait dans les etablissements de l'Etat rindifferentisme
l'egard de toutes les religions, le rationalisme. C'est-a-dire que
reuseignement de rEtat serait antichretien. C'est ,ce que je ue
puis admettre. Nous ne voulons pas de religion d'Etat. La lutte
est entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas , entre le
Christianisme et l'antichristianisme. Vous voudriez que l'enseignement de l'Etat professAt rantichristianisme, c'est-a-dire qu'il fut
hostile a tons les cultes. C'est ce que nous ne pouvons admettre 2
Eindelijk, de adressanten komen op als staatsburgers en krachtens de Gronchvet; zij stellen de vraag , niet of wij zijn een Christelijke Staat, maar of in dezen Staat de Christelijke natie nog
eenig regt heeft ; niet of er gelijkheid van bescherming en regten
moet zijn , maar of de gezindheden alle op de openbare school gelijkelijk moeten worden gebragt onder een stelsel , hetwelk (in schijn
voorbereiding tot het onderrigt in elke godsdienstleer) gerigt is , in
het wezen der zaak , tegen het geloof van elke gezindheid.
Ik veroorloof mij , op grond dezer aanmerkingen, te concluderen
tot renvooi aan de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van de

."

Berediensten.

Aan den Minister van Binnenlandsche Laken. 1k grijp deze gelegenheid aan om hem te verzekeren dat , al word ik bij de behandeling van eene dergelijke wet, ter pligtmatige aanwijzing van
wetenschappelijk en staatsregtelijk verschil, genoodzaakt uitdrukkingen die scherp kunnen geacht worden te gebruik en , ik zijne
goede bedoelingen niet misken, zijne individuele gelocfsovertuiging
niet verdenk ; ja zelfs niet betwijfel het hartzeer waarmeg hij zich
krachtens de Grondwet verpligt rekent dergelijke wet te bereiden
voor het Nederlandsche yolk. 1k wensch het renvooi , omdat welligt de duidelijke voordragt van hetgeen wij bedoelen hem daaromtrent j uister deukbeelden zal geven dan ook deze memorie van
toelichting bevat.
1 „ Er zal niets gezegd of verrigt worden dat niet door ieder vereerder
van de Godheid, Christen, Jood, Mohammedaan, of Deist, moet worden
beaemd."
2
Wij verlangen niet — en daarop zou het neerkomen — een Godsdienst
van Staat die rationalistisch, dat is, anti-christelijk en vijandig aan alle
Gezindheden zij."
„
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En nu het renvooi aan de Ministers van Eeredienst. Deze wet
betreft de Grondwet, de teederste belangen der natie, de grondslagen van bet algemeene en van het Nederlandsche staatsregt.
Vroeger, toen het denkheeld van een verantwoordelijk ministerie
niet (zoo als nu, na 1848) op den achtergrond was geraakt, zou
iedereen gedacht hebben dat hier het geheele Ministerie, naar den
eisch der collective verantwoordeNkheid, aansprakelijk was; dat
dergelijke wet niet enkel in den Raad van Ministers ter kennisneming en beoordeeling moest worden gebragt , maar dat Been minister lid kon blijven van het Kabinet , wanneer , naar zijne overtuiging , door de hoofdgedachte van het ontwerp de Grondwet en
het regt der natie aangerand wierd. 1k wil hierop niet aandringen. 1k wijs op een anderen regel van ministeriele verantwoordelijkheid , waarop misschien nog eenige prijs gesteld wordt : de connexiteit der departementen. Is hier de connexiteit niet uit de aanmerkingen , die ik over het adres gemaakt heb , duidelijk ? wat
zeg ik , is ze niet buitendien onmiskenbaar ? weet niet iedereen
dat de strijd hoofdzakelijk art. 21 van de wet betreft en dat het
hier bijkans uitsluitend om vraagstukken waarbij de godsdienst in
aanmerking komt, te doen is ? zijn niet in andere landen, juist
om die connexiteit , aan e'en persoon onderwijs en eeredienst opgedragen ? mogen wij niet , als voorwaarde van de indiening der
wet , verlangen dat zij de goedkeuring der Ministers van Eeredienst
wegdrage ? zullen dezen zich, indien zij soms de wet afgekeurd
hebben , cam quo tegen verwijt kunnen vrijwaren door te verwijzen
naar den Minister van Binneulandsche Zaken en door alles , ook
wanneer deze namens de Regering gesproken heeft , op zijne verantwoording te werpen?
Daarom , zoo de Kamer zich vereenigt met mijn voorstel , zal
het renvooi ditmaal althans niet zijn eene doellooze formaliteit,
maar vasthouding aan een belangrijk beginsel van constitutioneel
staatsregt ; aan een waarborg , vooral bij zoodanig ontwerp niet
overtollig, dat de wet met de meeste zorg en behoedzaamheid ,
ook met het oog op het regt en het geloof der natie , zal worden
onderzocht.

#: De Commissie voor de verzoeksehriften persisteerde bij haar voorstel.
Het renvooi, zeide men, was overtollig; omtrent het gewigtig onderwerp was
voorzeker gemeen overleg der Regering geweest.

Ook ik reken het ontwijfelbaar dat gemeen overleg van het
Ministerie heeft plaats gehad; maar dit is de vraag niet. 1k wenschte
dat wij , door de behandeling in den Raad van Ministers, overtuigd
konden zijn zoodanigen waarborg vind ik niet in onze antecedenten, integendeel — dat deze wet (namelijk in de hoofdgedachte,
die de teederste belangen der natie raakt) overeenstemt met het
gevoelen althans van de beide Ministers van Eeredienst. Volgens
II.

10

— 146 —
ons staatsregt zijn we, dunkt mij , bevoegd de zekerheid hiervan
te vertngen.
De verzending zal geenszins aan de Kamer de verpligting opleggen tot gelijke conclusie omtrent de volgende verzoekschriften.
Inderdaad , ook ik mag niet onderstellen dat, wanneer hooggeachte
mannen , met zoo veel kracht , waardigheid , ik herhaal het gematigdheid , zich over dit onderwerp hebben geuit , dergelijk voorbeeld , indien bij de algemeenheid der gemoedsstemming een voorbeeld noodig kon zijn , niet algemeen zal worden gevolgd. Maar,
evenmin als nu omtrent andere ook zeer belangrijke verzoekschriften , zie ik voor het vervolg de noodzakelijkheid in van een gestadig renvooi. Immers het oogmerk is bereikt , wanneer bij deze
plegtige gelegenheid — want ik noem de beslissing omtrent het
verzoekschrift van deze kerkleeraren aldus — de Kamer haar verlangen omtrent de naleving van een belangrijken regel van ministeriele verantwoordelijkheid zal hebben kenbaar gemaakt.
Het algemeen zwijgen doet mij de toepassing voorzien van het
la mort sans phrase. Indien er , behalve de woordopneming ex
officio , eenige openbaring van denkwijs ware geweest indien ik ,
behalve de bezwaren welke ik meen te hebben wederlegd , bezwaren
waarvan de invloed welligt sterker is , had molten vernemen , ik
zou, daar mijn oogmerk grootendeels ook zonder stemming bereikt
is , tot intrekking van het voorstel welligt zijn overgehaald. Waarom
vooral ? omdat de indruk der verwerping nadeel buiten de Kamer
kan hebben ; en omdat thans inzonderheid, naar mijn inzien (al
ben ik van doodelijk in slaap wiegen afkeerig) iedereen moet vermijden wat aan gevaarlijke hartstogtelijkheid bevorderlijk kan zijn.
Nu evenwel acht ik mij , naar parlementaire usantien , welstaanshalve verpligt, het voorstel aan het votum der Vergadering te
onderwerpen.
Het door mij gedane voorstel werd met 42 tegen negen a stemmen verworpen.

Schier gelijktijdig met het Adres der predikanten kwam het Adres in van den

heer van Beeck Calkoen c. s., waarin tegen de godsdienstlooze school en het
stelsel der wet , op een dor wijsgeerig Deisme op eene koude van God
verwijderende zedekunde gebouwd ," geprotesteerd
' werd. Weldra kwamen ,
grootendeels ook als adhaesie aan deze twee verzoekschriften , eene menigte
petitien in. — Op 2 Februarij werd door de Vereeniging _Koning en Vaderland eene Circulaire verzonden waarbij tot petitioneren opgewekt werd. De
's Gravenhaagsche Nieuwsbode (zie ook le D. p. 175) was onuitputtelijk
in heftige vertoogen tegen de gemengde school en ter bestrijding van het
Ministerie. Vooral het vermoeden dat de wensch naar vermeestering van het
bewind drijfveer was van dezen plotseling opgekomen ijver , is voor velen ,
die anders zich welligt althans tegen de godsdienstlooze school zouden verklaard hebben , reden of voorwendsel tot zwijgen geweest.
Inmiddels was het Ontwerp reeds in Februarij door de Afdeelingen ondera SUCH ER VAN DOMBURG , HOFFMANN , VAN FOREST , ELOUT VAN SOETERWOUDE GROEN
VAN PRINSTERER , VAN REEDE VAN OUDTSHOORN , DE BRAUW , VAN HEIDEN REINESTEIN en VAN
LITNDEN.
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zocht ; eene Afdeeling had meer dan negen dagen er aan besteed. De werking der woorden „Godsdienst en zedelijkheid" op velen die zich tegen het
vorig ontwerp verzet hadden , was onmiskenbaar. Dit onderzoek evenwel
had plaats gehad , toen de Kamer nog met zeer weinige petitien bekend was.
Van daar, op 13 Maart, toen de Kamer met het Paasch-reces zou uiteengaan,
het voorstel van den heer Elout van Soeterwoude om de verzoekschriften
te verzenden naar de Commissie van Rapporteurs, ten einde daarvan bij het
Verslag zoodanig gebruik te maken als zij nuttig zou achten. Ook dit Voorstel (bijkans de helft der leden was reeds vertrokken) werd verworpen met
29 tegen negen a stemmen.

16 April 1856.
Ondanks menigvuldigheid en belangrijken inhoud der verzoekschriften,
scheen de Kamer, bij het overhellen van vele leden tot aanneming van
de wet, ook nu in de verzending naar de Griffie te berusten. Daarom
trachtte ik , onmiddellijk na het reces , door een voorstel ter nadere kennisnettling , het onderwerp , ook in verband met de aanstaande verkiezingen ,
op den voorgrond te brengen. — Na een Rapport der Commissie voor de
petitien, maakte ik dit voornemen aldus bekend.

1k vraag het woord , geenszins om de conclusie der Commissie
van de Petitien ter nederlegging van dit verzoek ter Griffie te
bestrijden , maar om te doen wat ik misschien reeds te lang heb
uitgesteld : voorloopige opgaaf van een voorstel dat ik wensch aan
de Kamer te onderwerpen , zoodra de orde der werkzaamheden het
vergunt.
ledereen zal erkennen dat de menigvuldigheid der verzoekschriften tegen de wet op het lager ondernys opmerking verdient. Weken achtereen , en op 8 April , na het reces , weder 95 adressen ,
waarvan een uit Leeuwarden met 3784 naamteekeningen.
Wij hebben niet enkel petitien, maar ook (ik bedien mij met
opzet van een woord, dat in gunstigen en ook ongunstigen zin gebruikt wordt) een petitionnement. Dat is : reeds de menigvuldigheid
zelve der petitien bewijst dat de maatregel , om welks bestrij ding
het te doen is , in buitengewone mate weerzin en zedelijken weerstand gewekt heeft. Nu heb ik mij de vraag gesteld ; wat is de
bevoegdheid , de pligt van de Tweede Kamer , met het oog op de
betrekking tot de - natie , en op de roeping om onze constitutionele
instellingen , daaronder ook het petitieregt , in waarde te houden ?
Wel , zal men antwoorden : juist dit moet verrigt worden hetgeen
gebeurt ; onderzoek , verslag , verzending naar de griffie ter inzage
van de leden. Voorzeker in gewone gevallen; maar hier is een bnitengewoon geval ; waarin , hetgeen anders goed en doeltreffend is ,
schier aan belagchelijkheid zou kunnen grenzen. En waarom ? omdat , wanneer men , bij hoopen en honderdtallen , de verzoekschr ► ften ziet voorbijtrekken , telkens met het veelbelovende woord „ter
inzage van de leden" , dit aan louter pligtpleging , staatsie bija KEEN, VAN LTJNDEN, GROAN VAN PRrNSTERER , BAUD, VAN FORKEST , MACKAY, ELOUT
VAN SOKTERWOUDE , VAN REEDE VAN OUDTSHOORN en HOFFMANN.
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kans was mij „lijkstaatsie" ontvallen — gelijk is. Omdat iedereen
van de onmogelijkheid der inzage voor de meeste leden , zonder
licht en leiding in den doolhof, overtuigd is. En in deze behoefte
aan voorlichting kan worden voorzien. Hetgeen ik vraag , vraag
ik niet als uitzondering , maar als repel , zoodra dergelijk buitengewoon verschijnsel zich voordoet. Een algemeen overzigt ; eene
beredeneerde statistiek ; een verslag omtrent getal , oorsprong, toon ,
hoofdgedachten. Ik verwacht van sommigen de kreet ; het is ondoenlijk. Het is wel doenlijk. Ik heb in de Paaschvacantie eene
proef gewaagd , enkel met de requesten waaromtrent rapport uitgebragt was , en dit heeft mij tot welligt niet geheel onbelangrijke
uitkomsten gebragt. Het is wel doenlijk ; iedereen , in elke zaak ,
doet het. Wanneer de menigte der Voorwerpen ons bedwelmt , is
de eerste zorg daarin rangschikking te brengen. Het is wel doenlijk ; de Kamer doet het in elk voorloopig Verslag. Hoe zou het
gaan , wanneer men de meening van ieder lid in een afzonderlijk
stuk bij den Minister deponeerde, ter inzage van het Gouvernement!
Neen , wij brengen de gevoelens in categorien : we trachten de Regering op de hoogte te stellen waarvan zij den indruk van het
ontwerp op de Kamer kan overzien ; aldus eerst kan het verslag
ter inlichtinc, van het Gou vernement , van de Kamer , en van de
Natie verstrekken.
Misschien verlangt men dat ik reeds nu het voorstel formuleer.
Gaarne , in de hoofdtrekken. Ik wensch dat de Kamer , naar aauleiding van het Reglement van Orde en van onze antecedenten ,
eene commissie benoeme (een lid uit en door elke afdeeling) ter
inlevering over de verzoekschriften die reeds ingekomen zijn of nog
zullen worden ingediend, van een algemeen verslag, voor de discussie van de wet , of indien zij niet in behandeling komt , voor het
einde der zitting.
Een enkel woord nog van het voornaamste bezwaar dat ik te
gemoet zie. We moeten staatkundige wijsheid gebruiken , zoo min
mogelijk notitie van dit zoogenaamde petitionnement nemen; naauwelijks bemerken dat het aantal verzoekschriften zoo groot is; immers mogen we niet vergeten dat hier eigenlijk alles neerkomt op
dit gene : het onkundige yolk is slagtoffer van politieke kunstenartj.

In de eerste plaats vraag ik : mogen wij de Protestantsche bevolking van Nederland — de meeste , zoo niet alle adressen zijn
van Protestanten voor onkundig houden omtrent het hoofdbezwaar tegen de wet ? behoeft men geleerd of aanzienlijk te zijn
om te weten dat voor Protestantsche kinderen eene opvoeding ongenoegzaam is waarbij nets geduld wordt wat aan den Roomschgezinde of aan den Israeliet ergernis geeft ?
Ten tweede : behoeft er politieke kunstenartj te worden ondersteld , om den weerzin te verklaren tegen eene wet , die uitgaat
van twee hoofdstellingen ; de eene dat wij in staatsregtelijken zin.
geen Christelijk yolk zijn ; de andere , dat uit de openbare instel-
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lingen , ook die met de godsdienst in onafscheidelijk verband zijn ,
het Christendom moet worden geweerd ?
Ten derde : indien hetgeen men door politieke kunstenariej bedoelt , niet bestaan had , zou de tegenstand tegen de wet niet nog
veel grooter geweest zijn ?
De Voorzitter Believe , in overleg met de Kamer , een dag te
bepalen waarop het voorstel ter tafel zal worden gebragt. Ik gevoel dat het in de tegenwoordige omstandigheden niet zonder eenig
gewigt is. Daarom heb ik het niet onverhoeds willen doen ; daarom
wensch ik dat er met rijp beraad en overweging der bezwaren , die
Of in de Kamer , Of welligt ook bij de Regering mogten bestaan ,
over worde beslist.
De Kamer besloot den dag ter behandeling van het Voorstel nader te bepalen.

28

April 1856.

.* Deze dag was bepaa!d ter behandeling van bet nu aldus geformuleerde Voorstel: „Dat de Kamer moge goedvinden, naar aanleiding van art.
115 van het Reglement van Orde , eene bijzondere commissie te benoemen
4

om over de verzoekschriften , die omtrent de voordragt op het lager onderwiis
ingekomen zijn of nog zullen inkomen, een Algemeen Verslag in te leveren,
hetzij voor de beraadslaging, hetzij , indien het ontwerp niet in discussie
gebragt wordt, voor het einde der zitting."

Het denkbeeld dat ik de vrijheid neem aan de Kamer te onderwerpen , is , op zich zelf beschouwd, een zeer eenvoudig voorstel.
Er is een buitengewoon verschijnsel. Zal de Kamer het noodige
licht ontvangen , zal het petitie-regt niet in eene bijkans belagchelijke formaliteit ontaarden , dan wordt er een meer dan gewoon
onderzoek vereischt. Er zijn antecedenten ; ik zou kunnen wijzen
op 1850 en de scheepvaartwetten, ik zou welligt meer antecedenten
kunnen bijbrengen. Ik doe het niet ; ik zal niet op dien grond
het voorstel bepleiten. Indien de aard der zaak , de waardigheid
der Kamer , de handhaving van een constitutioneel regt het vordert , dan , zoo er geen antecedent is , wordt het tijd voor het
maken van een antecedent.
Ik verlang het standpunt der volkomen onpartijdigheid. Ik
vraag geene uitzondering ; een regel voor elk soortgelijk buitengewoon geval. Wanneer de Kamer mijn voorstel afv.rijst, moet
het j uist op grond der wenschelijkheid , in dit geval , van eene
uitzondering zijn ; omdat de Kamer een blaam verlang te leggen
op het petitionnement ; omdat zij daarin louter opgewondenheid
meent te bespeuren , die , indien er slechts niet op gelet wordt ,
spoedig verdwenen zal zijn.
Ik zou mij , na het in eene vorige zitting gezegde, van verdere
toelichting kunnen onthouden. 1k zou kunnen afwachten de ge-
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legenheid van repliek. Maar, aan vroeger ervaring alhier gedachtig , vraag ik : zal er worden geantwoord ? zal mij de gelegenheid
ter repliek worden gegund ? Daarom ben ik genoodzaakt vooruit te
loopen op de bestrijding , en zelf na te gaan welke bedenkingen
kunnen te berde worden gebragt.
Drie ; vooreerst, het is noodelooze ()Imlay ; ten anderen , hier is
een volkswaan van den dag ; eindelijk, verwerping is om de omstandigheden raadzaam.
I. Noodelooze onzslag. Om het tegendeel te bewijzen , moge
de proefneming strekken , waarvan ik reeds melding gemaakt heb;
het onderzoek der verzoekschriften , waarop v66r het reces rapport
uitgebragt is ; een klein gedeelte , echter groot genoeg om daaruit
op te maken den oorsprong, den gang en de gehalte van het petitionnement. Bij de mededeeling der verkregen uitkomsten zal ik
nu meer moeten verrigten dan casu quo de Commissie. Naast
de statistieke opgaven zal ik telkens eenige wenken geven ; en
omdat ik de Kamer niet lastig mag vallen met enkel nomenelatuur
of tableau , en omdat , in het licht dat telkens de statistiek geeft,
de kracht van mijn argument is.
Adressen tegen de wet ; adressen voor de wet ; (apparent rani
nantes in gurgite vasto); adressen , ja, hoe zal ik het uitdrukken;
maar die men zou verwacht hebben.
die er niet
A. Adressen tegen de wet. Laat ons eerst zien op de adressanten.

Het getal. In dit korte tijdsbestek ruim honderd adressen;
verscheidene met honderd en meer naamteekeningen , somtijds veel
meer ; een adres nit Amsterdam met 711, uit Utrecht met 919.
Hecht gij zooveel aan het cijfer ? neen , maar ik hecht er iets
aan. In November 1851 moest ik alhier hooren : „Wanneer is
het gebleken dat de natie in uw gevoelen deelt ? wanneer is
het gebleken dat het ongeduld , de rusteloosheid , die u bezielt
omtrent dit onderwerp , tot de geheele natie is overgeslagen ? Er
wordt , geloof ik , tegenwoordig niet minder dan vroeger gebruik
van het regt van petitie gemaakt ; dagelijks worden er verzoekschriften ingediend omtrent onderwerpen , die bier behandeld worden
of zullen behandeld worden; maar ik herinner mij niet dat langs
dien weg zulk een buitengewone aaudrang tot de regeling van het
onderwijs heeft plaats gehad. Zie ik mij niet bedrogen, er is
zelfs, met betrekking tot dit onderwerp, in den laatsten tijd geen
enkel verzoekschrift ingekomen .." Dit argument is vervallen.
Voor een groot deel is het de
De maalseliappelike stand.
Voorzeker, want het geldt hier eene volkszaak , een
volksklasse.
volksregt , het belang en regt van ieder huisvader , en het besef
hiervan is levendig bij velen onder het yolk. Maar niet enkel de
volksklasse , alle rangen en standen zijn vertegenwoordigd; ik neem
als voorbeeld het adres nit Amsterdam; vooral ook het eerste adres
a VAN ZJYLEN VAN NYEVELT.
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uit Utrecht; waarop het aan notabiliteiten uit de Protestantsche
bevolking niet ontbreekt. Voorts ook deskundigen, mannen van
het vak.
De kerkeliike rigting. Het zijn Protestanten, en het is inderdaad eene kerkeliike rigting. Dikwijls heeft de leeraar bovenaan
geteekend ; daarna de kerkeraad ; niet zelden is het , als of de gemeente , op weinige uitzonderingen na , zich om den geachten en
geliefden herder geschaard heeft. Meestal leden der Hervormde
Kerk , en wel inzonderheid , zegt men , de orthodoxen, uwe vrienden. 1k ontken het niet ; ik erken het gaarne ; in de weinige
weken waarvan ik gewag mask , komen weer dan 70 predikanten
op die adressen voor ; schier alien van die rigting , welke, terwijl
ze verlangt liefderijk en onbekrompen te zijn , van oordeel is dat
de eenheid eener kerk in gemeenschap niet van reglementen alleen,
maar ook van geloofswaarheden berust.
Beschouwen wij nu de adressen.
Letten wij eerst op de onderlinge verhouding , hetgeen men ook
zou kunnen uoemen de filiatie of genealogie. De Commissie van
Rapporteurs heeft te regt den oorsprong of, wil men , het sein
gezocht in twee verzoekschriften, het eene van predikanten (den
heer Heldring c. s.) het andere uit 'Utrecht, waarvan de eerste
teekenaar is de heer van Beeck Calkoen. Deze adressen zijn spoedig ingekomen. Er was periculum in mora. Men wenschte althans enkele adressen in te dienen voor het onderzoek in de afdeelingen. Die stukken zijn verspreid ; en , zoowel om de wenschelijkheid van spoed als om de voortreffelijkheid der redactie ,
is het allezins verklaarbaar dat een aantal verzoekschriften slechts
eene adhaesie , een afschrift bevatten. Evenwel het ontbreekt niet,
ook in den aanvang der algemeene belangstelling, aan zelfstandige
adressen , bij v. uit Delft , uit Elburg , en uit eene mij weinig bekende plaats , die ik voortaan om de eenvoudigheid, kracht en
warmte van het opstel , niet vergeet , Colijnsplaat.
De loon. Ernstig en nadrukkelijk, als dergenen wien het niet
om gunst , maar om regt en om de dierbaarste belangen te doen
is; een toon evenwel, die steeds van gematigdheid , ondergeschiktheid , eerbied voor de bestaande magten getuigenis draagt , en gunstig afsteekt bij sommige artikelen in de periodieke drukpers , wier
felheid ik heb betreurd.
De hoofdgedachten. Wat vindt men daarin niet ? geene politieke
strekking ; geen streven naar Protestantschen voorrang ; wat gevraagd wordt, wordt gevraagd voor alle gezindten ; geene vertoogen over een Christelijken, over een Protestantschen Staat. Wat
vindt men er wel ? welke zijn de hoofdgedachten, doorgaans eer
aangeduid dan ontwikkeld ? Dat, in elken Staat, voor de openbare
school op de godsdienstige behoefte der bevolking moet worden
gelet ; dat de hoedanigheid en hoeveelheid van de godsdienst ook
niet voor de school aan het goedvinden van den wetgever mag
worden overgelaten ; dat er op de openbare instellingen geene con-
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ventionele godsdienst zijn mag, waarbij het publiek regt der gezindheden in vergetelheid raakt; dat de natie openbare scholen moet
verlangen, voor de bevolking die prijs op haar geloof stelt, bruikbaar; dat het niet aangaat van staatswege de geloofsbegrippen in
een politieken smeltkroes te werpen , om daaruit eene nieuwe soort
van godsdienst, waarop de Staat den stempel van schoolgangbaarheid drukt , te doen verrijzen. Dat de Protestanten evenmin tot
het pr2j8 geven als tot het opd/ringen van hetgeen hun onmisbaar
en heilig is, gezind zijn ; dat zij niet meer verlangen dan hetgeen
tot dusverre door vele Protestanten, wier denkwijs thans groote
wijziging ondergaat, in het systeem der wet van 1806, aangewezen, geroemd, en op de gemengde school mogelijk gekeurd werd;
gemeenschappelijk , kan het zijn ; zoo niet, dan voor de Protestanten op de afzonderlijke school. Geen algemeen voorechrift, maar
ook geen algemeen verbod van splitsing; vooral niet een paaijen
met klanken , die in de praktijk uit den aard der zaak Diets beteekenend zijn ; zoo als in het tegenwoordig ontwerp, bij artt. 15
en 21, alwaar, na de bepaling : de scholen zijn toegankelijk voor
alien en voor iedereen van elke ergernis vrij ; de nu ingelaschte
phrase omtrent het „dienstbaar maken aan godsdienst en zedelijkheid", aan eene prote8tatio actui contraria gelijk is.
Zij valt in het oog. Kan men op de
.Eenheid van 8trekking.
gemengde school een Christelijk onderwijs , niet in naam , niet in
schijn , maar inderdaad behouden , bestendig de gemengde school;
maar nu de proefneming van eene halve eeuw toont dat de gedwongen vereeniging Of naar een dor deisme Of naar de godsdienstlooze school leidt , laat nu althans de mogelijkheid der afzonderlijke
scholen , de facultative splitsing , opgenomen worden in de wet.
B. 1k kom tot de adressanten voor de wet.
De hoofdivereeniging van het Nederland8ch Onderwzyzer8-genoot8chap. Ik mag niet vooruitloopen ; niet aan de Vergadering doen
opmerken dat bier een in zich zelven verdeeld Rijk is; een veldheer a die de meeste soldaten te vergeefs oproept , om dat ze zich
houden aan het wachtwoord , dat hij in het vorige jaar gal. 1k
bepaal mij bij de opmerking dat het bestuur met de wet is ingenomen , o ja, zeer; doch mite er Israelitische volksscholen zijn;
mite op de Christelijke volksschool een Christendom zij dat met
den eisch der Groninger gezindte overeenkomt.
De Christelijke Aefge8cheidenen, wier adressen meerendeels adhaesien aan het van Kampen uitgegaan adres zijn. Van de openbare
school afkeerig, zullen ook zij te vreden zijn, mite zij, noch regtstreeks , noch zijdelings , voor het openbaar onderwijs mede betalen.
Enkele onderwiizer8. ook deze zijn voor of niet tegen de wet,
ofschoon zij Christelijk onderwijs zouden verlangen. Eigenlijk
misschien dank-adressen voor de aanmerkelijke verbetering van het
lot der onderwijzers, ook op aandrang dezer Kamer in de wet
gebragt.
a HOZSTEDE DE GROOT (zie p. 130).
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De adressen voor de wet zijn dus , in den grond der zaak, voor
de wet , gelijk zij niet is , gelijk men wenscht dat ze ware , of
wel zij berusten daarin uit noodzaak , omdat men de hoop op een
goed openbaar onderwijs verloren geeft , en zich, dien ten gevolge,
in het bijzonder onderwijs verschanst. De lofrede is een gewijzigde vorm van kritiek.
C. Eindelijk wijs ik op hen die ik neutraal noem en wier
adressen , hoewel men ze had mogen te gemoet zien , worden gemist : Protestanten , Roomsch-katholijken , Israeliten.
Protestanten. Waarom is er niet een zeer groot aantal adressen
van de voorstanders der gemengde school, in wier schatting zij
met positief Christelijk onderwijs vereenigbaar is ? misschien omdat bij velen in den laatsten tijd de vraag is opgekomen of zij
zich omtrent die vereenigbaarbeid illusie hebben gemaakt.
Eene geheel andere soort van Protestanten is er; Protestanten in
elke gezindheid , die protesteren tegen elke geopenbaarde godsdienst ;
lichtvrienden , die in den ondergang van het evangelielicht den
opgang van een nieuwen dageraad zouden begroeten. Waarom
hebben zij geen stelsel van schoolwezen ondersteund waarbij , in
het belang van algemeene opvoeding, het Christendom , als eenzijdige rigting , afgeweerd wordt ? omdat zij schrander genoeg zijn
om te beseffen dat het vermoeden hu -nner ingenomenheid geen aanbeveling zijn zou bij het Nederlandsche yolk.
De Roomsch katholfiken. Ik wensch uiterst behoedzaam te zijn.
Ik herhaal dat ik deze quaestie hier liefst niet uit een Protestantsch, maar uit een Christelijk standpunt behandel. Ik herhaal
dat eene goede wet op het onderwijs mij toeschijnt een middel tot
wezenlijk appaisement. Ik zwijg daarom ; ik constateer slechts
dat ook deze categorie van adressen, voor of tegen de wet, gemist
wordt. Voorts herinner ik aan het oordeel van een kerkvoogd,
die zich veel met het lager onderwijs heeft bezig gehouden; den
niet altijd en in elk opzigt door mij geprezen bisschop van Luik ,
in 1840: „Gij zult zien dat het door den heer Groen verdedigd
stelsel het aloude echte stelsel is , hetwelk door het , in het lager
onderwijs niet minder dan in beschaafdheid , zoo ver gevorderde
Duitschland, algemeen en met de voor den Staat allervoordeeligste
gevolgen aangenomen is. Ja , Frankfort, Saksen en Pruissen vergunnen aan: Roomscheu en Protestanten , op gelijken voet , afzonde•lijke scholen , zonder dat de minste krenking van vaderlandsliefde , van burgerlijke eenheid en verdraagzaamheid cThar te vreezen
zij. Integendeel, vaderlandsliefde wordt daardoor juist het meest
versterkt , wanneer ieder, volgens zijn geweten , God openlijk vrij
dienen en zijne kinderen , overeenkomstig de beginselen van zijn
geloof en de tucht zijner kerk , vrij opbrengen ',nag. Wilt gij door
organieke7[wetten op het onderwijs bet kroost van een millioen
Roomschen met dat van een millioen Protestanten te zamen mengen en op gelijke wijze opbrengen, zoo zult gij waarschijnlijk een,
en misschien twee millioen ontevredenen hebben , en dit voorzeker
-

— 154 —
zal den Staat niet magtig, maar eerder zwak en wankelend maken."
De Igraeliten. Waarom geene adressen althans van hen , die nu
door vele Christenen met zoo uitnemende liefdezorg worden behandeld , dat aan het regt en belang van mede-Christenen niet meer
gedacht wordt ? zouden zij wel inderdaad , in het belang eener
algemeene schoolverbroedering, de opheffing hunner afzonderlijke
scholen, gelijk ze thans bestaan, verlangen? In een belangrijk geschrift van een predikant a, hier ter stede, lees ik : „De Israelieten
eenige zoodanken u hartelijk voor uwe Christelijke dengden :
genaamde liberalen uitgezonderd , die met de delsten uit ons zamenspannen , om een MozaIsme zonder wet te vereenigen met een
Christendom zonder CHRIsTus."
Wat blijkt nu uit een zeer oppervlakkig onderzoek , waarin ik
misschien meer dan eene onnaauwkeurigheid begaan heb ? dit althans , dat spoedig na het bekend worden van het ontwerp , een
aanzienlijk gedeelte der Protestantsche bevolking weerzin tegen
eene wet , onvereenigbaar met de dierbaarste panders eener Protestantsche , eener Christelijke bevolking , aan den dag gelegd heeft.
Zou nu een algemeen onderzoek van wege de Kamer overtollig
zijn ? is het onverschillig vender het getal , den stand , de kerkelijke
rigting der adressanten na te gaan , den thou , den hoofdinhoud,
de strekking der verzoekschriften?
Dit zal =slag geven , zegt men. Niet zooveel als men denkt
of beweert : reeds uit eenige statistieke opgaven, waartoe betrekkelijk geringe arbeid vereischt wordt, zullen uitkomsten worden afgeleid , dienstig tot overzigt en beoordeeling van het geheel. Ik
spreek echter niet tegen dat Diets te doen eenvoudiger is.
Men vreest zich te prononceren. Dezen uitweg heb ik afgesneden ; men zal zich juist prononceren door het voorstel te verwerpen. Dit is eene blaam op de petitionarissen, terwijl de aanneming
geene goedkeuring is , maar de handelwijs van een oupartijdig regter,, die licht en onderzoek begeert.
—

II. 1k kom tot het tweede , om de eer van velen mijner landgenooten , gewigtiger deel van mijne rede ; de ontzenuwing van
het verwijt : hier is een volkmaan van den day , de vrucht van
politieke kunstenarij.
Het is meer dan tijd dat deze beschuldiging in de Kamer ter
sprake worde gebragt, van oor tot oor buiten de Kamer en in de
periodieke drukpers gedurig herhaald. In een blad 1 waarmede onderscheidene leden dezer Vergadering homogeen worden geacht en
waarin somtijds lezenswaardige artikelen voorkomen over onzen inwendigen toestand , worden de petitionarissen, althans hunne leiders
of verleiders , als revolutionairen bestempeld. In eene buitenlandsche courant, die door velen in haar correspondentien uit 's Hage
1 De Arnhem,whe Courant.
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te zijn; l'Independance Beige, heeten zij , die tot de petitien in betrekking staan , des revolutionnaires et de la pine espece. Wie zijn
die politieke kunstenaars , wie zijn zij , die ten dienste hunner
eerzucht de wet op het onderwijs als een voorwendsel misbruiken ?
AVel , antwoordt iemand , gij zelf en nwe vrienden , gesteund door
eene kleine vereeniging in eene andere stad , die zich bij uitnemendheid met de woorden Koning eia Vaderland versiert.
1k beroep mij met mijne vrienden op onze politieke loopbaan.
illeernialen is ook hier erkend dat het ons om beginselen te doen
is ; altijd waren wij de felste opposanten tegen de rigting weer
overmagt het miust wankelbaar scheen. Indien het was met het
uitzigt, gegrond in vastheid onzer overtuiging, op eene eindelijke
zegepraal van hetgeen wij als waarheid beschouwen , dan was zoodanige poleiniek , altijd tegen den sterkere , goed. Maar was het
heimelijk om zelfverheffing te doen, dan was die strijd van 25
jaren eene averegtsche en onhandige taktiek.
De wet op het onderwijs een voorwendsel ? maar de facultative
splitsing, of althans Christelijk onderwijs op de volksschool, heb
ik altijd gevraagd. Altijd heb ik mij tegen de gedwongen vereeniging verzet ; sedert 1837 in geschriften; ten jare 1840 als lid
eener Staatscommissie; ook en telkens in deze Kamer. Maar, dit
daargelaten , zegt onze wederpartij , kunt ge beweeren uw invloed
nooit ter aanmoediging van het petitie-inzenden te hebben gebruikt ?
Wel neon. lk wil aan de Kamer verhalen wat er geschied is. In
het vorige jaar is mij door velen gevraagd, of het geen tijd was
verzoekschriften aan de Kamer in te zenden. Ik gaf in de _Arederlander van 5 April het antwoord : ,, De adressen van deskundigen verwachten wij sinds lang en zien wij met verla4en te gemoet ; voor een algemeen petitionnement achten wij dat het nog
geen tijd is." Maar , voegde ik er bij (en ik acht, wanneer ik op
den toon en inhoud der adressen in 1856 let, die raadgeving goed):
„laten zij die invloed op het yolk hebben , zich den tijd ten nutte
maken tot inlichtina van de ouders die in Christelijke opvoeding
°
belang stellen, tot het
popniariseren der gewigtige quaestie ; dan
zal later de onderteekening der adressen meer beteekenis en kracht
hebben , dan zal er niet veel tijd en overleg noodig wezen om de
noodkreet te doen hooren : de Christeliike opvoeding op de openbare
En nu dit jaar?
scholen is een refit van he Nederlandsche yolk."
1k schreef geene courant meer ; ik schreef ook niet in eene courant , maar ik ben bereid de Kamer bekend te maken ook met het
sneer vertrouwelijk overleg. Indien er politiek spel is , zal , door
mij althans , met open kaart worden gespeeld. De eer der raadpleging viel mij van enkelen ook nu wederom ten deel. En wat
heb ik nu gezegd ? „ Gaat zelf de zamenstelling van de 'rweede
Kamer na ; een aantal leden , min of meer gebonden door antecedenten ; drie voormalige Ministers van Binnenlandsche Zaken ; de
a VAN HALL.
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een a auteur van het besluit van 1842 ; de ander b ontwerper van de
wetsvoordragt van 1849 ; de derde C , die , zoo dikwerf ik van godsdienst op de openbare school gewag maakte , mij te gemoet voerde :
„Ik heb reeds den spreker uit de residentie doen opmerken , dat
hier sprake is niet van opvoeding maar van onderwijes." Vergelijkt
het Voorloopig Verslag van 1855 met het gewijzigd ontwerp. De
voor velen ergerlijke vierde alinea van art. 4 is weggevallen ; de Minister heeft aan den wensch van vele leden , door de zeer liefelijke
periode omtrent dienstbaarmaking aan godsdienst en zedelijkheid ,
tegemoetkoming verleend. Dit Ministerie heeft , zelfs voor wetten
die men met het oog op de gewisselde stukken onaannemelijk zou
hebben verklaard , de meerderheid gehad. Het ontwerp is in den
geest van meer dan eene rigting in de Kamer ; ook wint het denkbeeld telkens meer veld : er moet een einde aan de zaak worden
gemaakt ; er moet , hoedanig ook , eene wet zijn. Let ook op het
artikel : „De wet treedt met 1 Julij in werking." Uit dit alles
ziet gij immers dat de wet in deze zitting wordt aangenomen , ten
ware de weerzin der Protestantsche bevolking openbaar wordt." —
Ziedaar mijne verrigting. Verre evenwel van mij te roemen : quorum pare magna fui. Zij die mij geraadpleegd hebben , zouden , in
vaderlandschen ijver,, uit eigen beweging, hetgeen waaromtrent ze
mijne meening begeerden te kennen , hebben verrigt.
Maar nu Koning en Vaderland, en de nieuwsbladen die men als
organen van die vereeniging beschouwt? Ik stel op den voorgrond
dat ik zeer weinig met het personeel dezer rigting bekend ben ; ik
voeg er bij , dat ik de kracht waardeer met welke zij de afzonderlijke school voorgestaan heeft, en , hoewel misschien anderen meer dan
ik hier tot haar verdediging bevoegd zijn , veroorloof ik mij de
opmerking , dat zij , die vroeger zeer tegen hetgeen zij inquisitie
noemden gekant waren , nu al te bereidvaardig zijn in de opgaaf
van hetgeen door anderen bedoeld wordt. Ook bevreemdt mij in
een constitutioneel gouvernement de ingenomenheid tegen hetgeen
men agitatie, of ook wel , met minachting, het doen moueseren
genoemd heeft; tegen het aandachtig maken van het yolk op hetgeen men als volksbelang beschouwt: iets dat mij veeleer toeschijnt
in den geest der Grondwet, vooral sedert 1848, te zijn. Ook is
bier geen zamenspanning, zoo als men het wil doen voorkomen ;
wel zamenstemming in gewigtige punten, terwijl er omtrent andere
verschil is. Wij waren misschien minder tegen het Ministerie
gekant. Ook zouden wij althans niet begeeren dat de laatste
sporen van 1848 wierden uitgewischt. Den revolutiegeest hebben
wij ook in dat jaar bestreden; doch we hebben tot meer dan eene verbetering medegewerkt. Vooral in school en kerk hebben wij geene
reden om terug te verlangen hetgeen voor 1848 geschied is. Ook
vergete men niet, wanneer men van politieken invloed gewag maakt,
dat de circulaire van Koning en Vaderland, die in sommige dagbladen is opgenomen , de dagteekening, zoo ik meen , van 20 Fea
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bruarij draagt ; terwijl de adressen , die den stoot gaven, in het
begin der maand ter tafel zijn gebragt.
In elk geval, zegt men, het meerendeel der adressanten is eene
onkundige volksmenigte.
Is dit oordeel niet te scherp ? Omtrent
velen der teekenaars moge bet niet onjuist zijn; dock over 't algemeen? Gij, die aldus spreekt, gij , dikwerf hoog ingenomen, dacht
ik, met de vatbaarheid van het yolk ter uitoefening van politieke
regten , welk denkbeeld maakt gij u, waar hoogere belangen ter
sprake zijn , van het Nederlandsche Volk ? Yoorzeker, het yolk
leest niet geregeld het Bijblad, en zou , ook waar het in de teederste aangelegenheden bedreigd wordt, onbekommerd zijn en voortsluimeren , zoo het geen wenk , geen waarschuwing , geen berigt
omtrent hetgeen er gaande is ontving , indien het niet somtijds
wakker wierd geschud. Maar het Nederlandsche yolk is zoo onkundig niet als gij vermoedt , waar school , kerk , godsdienst bedreigd wordt. Meent ge dat de vragen , waar het hier vooral op
aankomt , buiten het bereik van verstandigen en godvreezenden
uit de eenvoudige volksklasse zijn ? Zie hier eene proeve hoe ze,
dunkt mij , naar populair begrip kunnen worden geformuleerd;
vragen gelijk ze , door mij gesteld , niet tegen mijn wil , maar
evenwel zonder mijne vergunning, uit een particulieren brief in
sommige bladen overgenomen zijn : „Zal voortaan in de school,
om der Joden wille , het spreken over den Zaligmaker , om der
Roomschen wille, het gebruik van den Bijbel, het vermelden van
de kracht en van den zegen Gods in de zelfopoffering der Vaderen , in het welzijn en de grootheid van dit kleine land blijkbaar , verboden en belet worden? Wat acht ge verkieslijk, op dien
voet , ten koste van uwe geloofsovertuiging , vereenigd te blijven,
of eene afzonderlijke school te hebben , opdat de kinderen door
Christelijke opleiding niet alleen voor de aarde, maar tevens voor
den hemel , en aldus des te beter ook voor elke aardsche betrekking mogen worden gevormd ? zou het waar zijn, dat de Nederlandsche natie niet meer is een Christelijk yolk ? zou deze verloochening van den Heiland van regeringswege overeenkomen met
Gods wet ? indien de beteekenis der Grondwet twijfelachtig kon
zijn , wat zou behooren te veranderen , de Grondwet of Gods wet?"
Het petitionnement een voortbrengsel van politieke kunstenarij !
Integendeel ; zoo dit vermoeden niet ware verspreid, de openbaring
van den algemeenen wensch zou nog veel sterker zijn geweest.
Nu was dit vermoeden voor sommigen eene reden , voor velen een
voorwendsel , om zich te onthouden. Niets kan meer kracht geven
aan de bestrij ding van de wet , dan dat er, zonder schokken, zonder hartstogtelijkheid , zonder verrassende wendingen van politieke
inzigten en ontwerpen , een bedaard en naauwgezet onderzoek en
overleg zij. Men heeft eene vergelijking gemaakt tusschen 1853
en 1856, en gezegd : de zwakheid der tegenwoordige beweging ligt
hierin dat ze niet, gelijk de Aprilbeweging , door eene behendige
coterie geexploiteerd wordt. Ik keer het om en zeg : de kracht
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en toekomst van dit populair protest ligt hierin dat het niet aan
bereiking van een ander doel dienstbaar is gemaakt. Juist daarom
is de wederstand tegen een ontwerp dat het Christendom in de
volksopvoeding ter zij de stelt , zoo als in November ons geacht
medelid uit Gouda a te regt zeide , onbedwingbaar.
III. De laatste soort van bedenkingen zal welligt nit de omstandigheden worden ontleend. Evenwel het is mij niet gelukt dergelijke bezwaren uit te vorschen. Wel vind ik in de omstandigheden waarin de . Kamer verkeert,
meer dan eene reden ter aanprij zing van het voorstel.
Vooreerst, deze Kamer is de Kamer van 1853. Ik hoor dikwerf
scherpe verwijten tegen het Ministerie van 1853 ; de vraag is niet
overbodig in hoever ze somtijds evenzeer op de Kamer, met het
oog op het koninklijk programma dier belangrijke dagen gekozen,
toepasselijk zijn. De voorname klagt tegeu dit Kabinet , ook wat
de voordragt op het lager onderwii s betreft , is dat het , even als
het vorig Ministerie , de vrijzinnige theorien , ten nadeele der Protestanten , ten voordeele der R,00msch-katholijken in practijk brengt.
Tegen het Ministerie trekt men te velde ; is er minder reden van
verbaasdheid dat de aanneming van een dergelijk ontwerp door
deze Kamer onder de mogelijkheden geteld wordt En zou dan
niet dit althans billijk en betamelijk zijn , dat aan de adressanten
met ernst en naauwgezetheid gehoor wierd verleend? Nog is het
niet vergeten wat aan het vorige Bewind bovenal ten kwade geduid werd : de raadgeving aan den Koning, om op de menigvuldige adressen , waarin de bezorgdheid der Protestantsche bevolking
openbaar was , een antwoord te geven dat met ter-zij de-legging gelijk stond. En nu zal door deze Kamer het voorbeeld van dergelijke bejegening worden gevolgd !
Ten tweede, wijs ik op de houding van deze adressanten.
Het
is overbekend dat men getracht heeft den stroom der verzoekschriften van de Kamer of en naar den Koning te leiden ? „Wat kan
er ," dus werd door menigeen gezegd , „van de Kamer worden verwacht ! zij doet al wat het Ministerie verlangt; zij let niet op uwe
wenschen ; zij kent ze niet ; zij miskent ze. Is er iets door Naar
geschied, waarop de verwachting van eenige de minste tegemoetkoming aan uw Christelijk en vaderlandsch begeeren zou kunnen
worden ,gebouwd Neen ! naar de Kamer niet ; wendt u tot den
Koning." Ik heb mij , zoo dikwerf ik in de gelegenheid was,
tegen die raadgeving verklaard. Niet als of er geene omstandigheden kunnen zijn , waarin het pligtmatig is zich aan den Koning,
als laatste toevlugt der onderdaneu , te rigten. Een Koning der
Nederlanden, een afstammeling van het Huis van Oranje, heeft
altijd en overal, ook waar men welligt den toegang zou wenschen
te versperren , voor elk bezwaar, met bescheidenheid voorgedragen,
een geopend hart en oor. Waarom dan heb ik de raadgeving voora
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— 159 ---barig geacht ? Omdat aldus de zaak niet haar regelmatigen en
constitutionelen loop heeft. Omdat , zoolang de Kamer niet beslist
heeft , er vertrouwen in de Kamer aan den dag moet worden gelegd. Nu dit geschiedt , meen ik dat de adressanten tegen eene
behandeling der adressen , die van minachting getuigenis draagt ,
moeten vrijgewaard zijn. Twee malen reeds nam de Kamer op
soortgelijke poging van onzen kant een ongunstig besluit. 1k weet
het ; maar toen maakten we ons verlangen niet vooraf kenbaar. 1k
zelf aarzel telkens bij een plotseling opkomend voorstel. 1k vrees
mij te compromitteren. Dikwijls houd ik mij aan den regel : in
dubio abstine, ofschoon ik somtijds , bij nader overleg, bemerk dat
ik mij deerlijk vergist heb. Nu is sedert een aantal dagen de
Kamer met dit voorstel bekend. Nu beteekent de afwij zing meer.
Nu zal , vrees ik , voortaan in de voortduring van het referein :
naar de griffie, ter inzage van de leden, door de adressanten eene
schrale belooning voor hun vertrouwen worden ontwaard.
Ten derde , wijs ik op het aanstaande , nu weldra niet nieer
aanstaan de Voorloo_pig Verslag. Het zal , als ik wel onderrigt ben ,
in bedenkingen rijk zijn. Doch in de hoofdstrekking is het welligt niet zeer ongunstig. Zelfs schijnt de zinsnede , waartegen de
adressanten bijkans eenparig opkomen , als tegen ij dele voorspiegeling van hetgeen door de wet zelve onmogelijk gemaakt wordt ,
op niet weinige leden , vroeger van het ontwerp afkeerig , v erbazenden indruk te hebben gemaakt. 1k vraag : berekent gij de
teleurstelling van velen , wier blij de verwachting , omdat zij met
de gemoedsstemming der Kamer weinig bekend zijn, op het Voorloopig Verslag gerigt is ? Even daarom is aandachtig onderzoek
van de petition (niet een door- en uitvaart ter griffie) dubbel aanbevelenswaard. De Kamer heeft de Natie naauwelijks in de gelegenheid gesteld om van het petitie-regt gebruik te maken 1766r
het onderzoek in de afdeelingen ; zij lette nu ten minste op het
Voorloopig Verslag van een deel der Natie, hetgeen eigenlijk reeds
eene Memorie van Beantwoording op het Voorloopig Verslag der
Kamer bevat.
Eindelijk wijs ik op het niet in discussie komen van de wet.
1k verg geen verklaring van den Minister; het zou bijkans ongerijmd zijn dit te begeeren , eer hij met het verslag officieel bekend
is ; maar vrij duidelijk is het dat er voor de discussie in deze
zitting , om meer dan eene gewigtige reden ; weinig kansen bestaan.
1k ontveins niet de belangrijkheid van den behaal den triomf. V6Or
weinige weken , zoo het ontwerp in stemming had kunnen gebragt
worden. , zou het , zoo dacht en zelfs zoo zeide menigeen , met
vlaggen en wimpels aangenomen zijn. En nu ev enwel dit
is een negatief voordeel. Uit een ander oogpunt mogen we der gelijken afloop smartelijk heeteri. Wat is er in deze zitting , wat
is er sedert 1853 , wat is in acht jaren , na de toezegging der
gewijzigde Grondwet , voor het onderwijs geschied ? we zijn nog in
de meest volkomene onzekerheid en spraakverwarring omtrent de
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eerste beginselen eener wet. 1k acht het betreurenswaardig dat
eene voordragt, waarbij het Christelijk beginsel stelselmatig wegvalt, mogelijk , dat de aanneming in deze Kamer waarschijnlijk
geweest is ; doch ik bejammer ook dat er, bij de organisatie van
het openbaar schoolwezen, bij de voortdurende miskenning , in enkele gewesten, der vrijheid van bijzonder onderwijs , geenerlei uitzigt op afdoening bestaat. Is het dan niet noodig van elk middel
gebruik te makers, waardoor, ter wegneming van misverstand en
vooroordeel, licht kan worden verspreid?
Heb ik op mijue lange rede eenig antwoord te wachten ? Voor
mij begeer ik het niet. Ik zal wel niet de spreuk aanhalen: „qui
tacet consentire videtur," maar menigeen zal vermoeden dat door
de wederpartijders meer in het voteren dan in het redeneren kracht
gezocht is. Velen denken met mij aan de geestige voorstelling
van den hoogleeraar Wijttenbach, waar hij in een polemisch geschrift het romantisch verhaal invlecht eener vergadering zijner
tegenstanders , na de uitgaaf van een hun ongevallig opstel. De
Voorzitter stelt de preliminaire vraag : zal er worden geantwoord ,
of niet ? „Et primum deliberate , sodales ! utrum respondendum
sit nec ne." Het eenparig gevoelen was ; antwoord is onmisbaar.
„Omnes admurmurarunt : Respondere, re8pondere."
Ik voeg er bij
wat voor eenige jaren door een onzer geachte medeleden a bij
eene discussie over het onderwijs gezegd werd : „Lang heb ik
geaarzeld alvorens tot het besluit te komen mij in deze beraadslaging te mengen ; reeds meermalen bestond daartoe gelegenheid , ik heb die telkens ongebruikt laten voorbijgaan., omdat
ik huiverde mij met een zoo teeder onderwerp in te laten , voor
ik daartoe door den natuurlijken loop onzer werkzaamheden zou
zijn geroepen. Doch ik heb mij afgevraagd , of het goed , of het
nuttig, of het wenschelijk ware aan ons geacht medelid uit Zwolle
en aan zijne vrienden , die geene gelegenheid verzuimen om bepaaldelijk over dit onderwerp hun hart lucht te geven , steeds
bijkans alleen het woord te laten voeren ?" Evenwel geen antwoord te ontvangen, zou mij leed doen , met het oog in 't algemeen op de belangen van het land en op den eisch van een constitutioneel gouvernement. Tijd ontbreekt niet ; we zijn nu in
den zonderlingen toestand dat er meer naar werk dan naar tijd
gezocht wordt. De Natie zou zich niet beklagen wanneer een geheele dag aan dit onderwerp gewijd wierd; zij zou niet achten
dat er alsdan in deze zitting te veel tijd aan hoogere beginselen
en belangen besteed is. — Nog iets. Binnen weinige weken zal
de helft der Kamer worden vernieuwd ; de tijd der verkiezingen is
dgar. In het voorbijgaan zeg ik : bij deze gelegenheid zou ontbinding der Kamer wenschelijk en constitutioneel zijn ; bij zoodanig
zoeken naar eene meerderheid , bij zoodanig gebrek aan vastheid
van politieke rigting, als waarvan wij in de laatste jaren getuigen
a VAN ZUYIAN VAN NYEVELT.
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zijn geweest. 1k heb zelf altijd het voorregt te behooren tot de
aftredende helft , en ik vrees niet , integendeel, ik vind daarin
eenig behagen, om altijd en ook nu wapenen te verschaffen , die,
met een weinig politieke kunstbewerking , tegen mij kunnen worden gebruikt. 1k wensch althans den strijd der beginsels ; ik zal
dankbaar zijn voor elke bestrijding waarin ik eene hulde ontwaar
aan de kracht der waarheden die ik met mijne vrienden belijd.
Niet als of ik alle aftredende leden zou willen opwekken om nu
eene redevoering te houden. Van sommigea is het gevoelen overbekend ; doch het zou mij bevreemden , zoo er niemand was die
het voorbeeld zou willen volgen van een geacht lid die niet
aftreedt , maar in het najaar van 1851 dus sprak : „Hoe men
ook denke over de aanstaande regeling van het onderwijs , dit is
zeker , bij mij althans is het boven alien twijfel verheven , dat
daarbij een der gewigtigste belangen van de natie op het spel staat.
Die regeling zal waarschijnlijk in den loop dezer zitting niet tot
stand komen , en daar nu , bij den aanvang der volgende , de Kamer voor de helft vernieuwd zal zijn , heeft, geloof ik , de Natie
refit te vernemen hoe hare vertegenwoordigers over zulk eon hoog
aangelegen punt denken. Ik althans , als behoorende tot de eerst
aftredende helft, wil omtrent mijne zienswijze niemand in de onzekerheid laten, en zal dus deze gelegenheid aanvatten om van
mijne bezwaren te doen blijken."
Het was toen 29 November ; het is heden 28 April !

*,,,* De heer Bosscha , die zich tegen het voorstel verklaarde, werd door
de heeren Elout van Soeterwoude en van Lijnden beantwoord ; zoodat de
taak van den voorsteller met weinige woorden kon worden ten einde gebragt.

Na de uitnemende wijze waarop door mijne beide vrienden de
warme toespraak van het lid uit Amsterdam is beantwoord , kan
ik met eene korte repliek volstaan. 1k betreur dat van dezen ,
ook door mij zoo hoog geschatten spreker, , tegen mijne verwachting, aan het voorstel zoo felle bestrijding ten deel valt.
1k wil niet al te ernstig opnemen hetgeen hij over de Commissien voor de Verzoekschriften gezegd heeft. Ik althans heb van
deze Commission te hoogen dunk om te onderstellen dat door haar
aan dit argument van parlementaire beleefdheid waarde zal worden
gehecht. Evenmin ma , ik aannemen dat de verzameling van eenige
statistieke opgaven , de vervaardiging van een overzigt , volgens de
ontwikkeling van mijn voorstel , een Herculische arbeid ma o, heeten. Ook voor een cohlra pelitionnement zou ik niet beducht zijn;
ik acht het veeleer wenschelijk dat , in een onderwerp waarvan ,
ook mar mijn inzien , de toekomst van het Vaderland afhangt,
zooveel mogelijk aller meening met opregtheid kenbaar worde gemaakt.
-
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Ik mag niet ontkennen dat , ook n.aar mij voorkomt , de vraag ,
die de geachte spreker aan de onkundige volksmenigte zou willen
onderwerpen , met hetgeen men eene strikvraag noemt eenige gelijkenis heeft. Doch er is , ten aanzien van dit Christelijk yolksbelang bij uitnemendheid , een aantal vragen waarop ieder huisvader ,
die gevoelt wat Christen en Nederlander. te zijn beteekent , juister
antwoord zou geven dan velen in den aanzienlijken of geleerden
stand.
Vergunt ge mij een voorbeeld ?
Menigeen vraagt : van waar dit onvoegzaam ijveren van predikanten ? De eenvoudige lieden , wier onkunde zoo breed door u
wordt uitgemeten , zullen u zeggen : het is de roepiiig van een
herder ook aan de lammeren der kudde gedachtig te zijn. Zij
zullen , wanneer ge bij de wet het Christelijk beginsel uit de yolksopvoeding weert , misschien op minder sierlijke wijze , rnaar in de
hoofdgedachte herhalen wat een schrijver , wien zij nooit gelezen
hebben , Victor Cousin , gezegd heeft : „Si nous voulons avoir le
clerge pour nous dans l'instruction populaire , it ne faut pas que
cette instruction soit sans religion; car alors , en effet , le devoir
du clerge serait de la combattre , et it aurait pour lui dans ce
combat la sympathie de tons les Bens de Bien , de tous les bons
peres de famine , et du peuple lui-meme 1."
Laat ons verder vragen :
Kan er scheiding tusschen Kerk en school , godsdienst en opvoeding zijn ; is de tusschenkomst van de Kerk, om voor de godsdienst ook op de school te zorgen , een ongepast en gevaarlijk ingrijpen in de groote menschelijke taak ? Gij zoudt weder,, minder
fraai geformuleerd , hetzelfde antwoord ontvangen dat ik aan een
geestrijke Fransche schrijfster a ontleen : „ Une veneration derisoire
ecarte la religion de tons les interets de la vie ; c'est pour ainsi
dire la reconduire hors du cercle de l'esprit humain a force de
reverences 2 ."
Moet de opvoeding tot den huisselijken kring en het catechisatieuur worden beperkt ? 0 , die eenvoudige lieden weten ook wel dat
de school voor godsdienstige opvoeding niet kan worden gemist.
Is de vrijheid van bijzonder onderwijs genoegzaam ! 0 , zij weten
ook wel dat niet overal het yolk in den ijver der oprigters van
bijzondere scholen tegen uwe niet wel ingerigte openbare school
een toevlugtsoord heeft.
Ik ga verder en beweer dat , al is de volksmenigte niet ter be1 „Waar het onderwijs zonder Godsdienst is, wordt de Geestelijkheid
verpligt het te bestrijden onder toejuichina van alle weldenkenden , van
elken braven huisvader , en van het Volk7"
Er is een schijn van eerbied die met de Godsdienst , door ze van alle
2
levensbelangen nit te sluiten den spot drijft : als of men ze, telkens met
nederige bulging , van lieverlede,
' geheel uit den kring van den menschelijken
geest dreef."
„
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vordering van staatsregtelijke problemas berekend, er in het yolksgevoel een steunpunt is, ook wat de Grondwet aangaat, tegen grove
afdwalingen der politiek. De staatsman, zelfs de Christelijk-gezinde
staatsman , in verlegenheid geraakt, de scherpzinnige geleerde op
het studeervertrek, terwij1 hij , zonder tegenwigt van het practische
leven , aan bespiegelingen toegeeft , kan tot het besluit geraken
dat de Nederlandsche natie in de openbare instellingen van haar
Christelijk karakter afstand heeft gedaan ; maar dan is er in het
yolk eene hooger logica, van hart en geweten , die tegen dergelijke
leer in veiligheid stelt.
Ook ik heb mij steeds verklaard tegen petitien, waarvan de zin
en strekking door de teekenaars niet verstaan wordt. „Nog dezer
dagen ," dus lees ik in een onlangs verschenen belangrijk opstel " ,
„vroeg mij een eenvoudig werkman, wat er toeh omtrent het onderwijs gaande was, want de geheele fabriek teekende , maar geen
zijner kameraden kon hem uitleg geven van de zaak." De geheele
fabriek. Evenwel het is nog eene andere zaak wanneer de geheele
genzeenee teekent; teekent, ook op het voorbeeld van een godvruchtig leeraar. Dan zal over 't algenieen de gemeente, in de hoofdzaak , weten wat ze verlangt, en op de vraag : waarom doet gij
het? zal het antwoord zijn: omdat ik den Bijbel waardeer en mijne
kinderen lief heb.
De geachte spreker uit Amsterdam heeft een schrikbarend tafereel opgehangen van hetgeen in eene categorie van afzonderlijke
scholen I zou worden geleerd. 1k acht dat hierbij overdrijving geweest is. Tegen uw beeld van de afzonderlijke, vraag ik : welk
beeld maakt ge u van de gemengde school, gelijk ze voortaan zijn
zal ? meent ge , na de ervaring eener halve eeuw , nadat telkens
meer al wat den Protestant dierbaar is , prijs gegeven werd, dat
gij nu, in de gewijzigde omstandigheden, op handhaving van hetgeen ook gij voor onmisbaar op de school houdt, meer kans hebt ?
Onmogelijkheid der handhaving van de gemengde school — zoo
heeft het geachte lid met hoogen ernst in den aanvang zijner rede
gezegd acht ik gelijk aan onmogelijkheid der handhaving van
het politick bestaan van den Nederlandschen Staat. Maar mag ik
u dan, keener der historic, uitstekend beoefenaar der geschiedenis
van uw land ! herinneren dat wij toen het Rijk der Nederlanden
in vereeniging met de zuidelijke gewesten nog bestond , dezelfde
uitspraak hebben gehoord ? vereeniging der gezindheden op de
school was ook toen de voorwaarde van nationaliteit en politick
bestaan. En wat is het gevolg geweest? dat men de voortduring
van het Rijk der Nederlanden , die zeer mogelijk zou geweest
zijn , onmogelijk heeft gemaakt.
,

Nog sprak de heer de Brauw tegen het Voorstel. Het zou een omslag-

1

In de scholen voor Roomsch-Catholijken.
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tig en niet noodzakelijk werk zijn.
goed onderwijs zijn een onderwijs dat leidt tot bevordering van godsdienstZIN bij de jeugd op Christelijken grondsiag.
Het voorstel werd verworpen met 47 tegen negen a stemmen.

Nog den 30 April verklaarde de beer van Hall (zie 1 Deel , p. 187)
dat het Ministerie voor de wet op het Onderwijs zou pal staan.
Weldra werd het Voorloopig Verslag (van 29 April) bekend. Een verslag waarbij de groote meerderheid (evenwel op dergel Ijke opgaaf kan , om
den aard van het onderzoek in de Section, weinig rekening worden gemaakt)
meer in den geest van den Minister Thorbecke dan van den Minister van
Reenen, verwezenlijking verlangt , zonder uitzondering , zonder verzachting ,
van de hoofdgedachte der wet : een stelsel van algemeene opvoeding , in
vereeniging ook van Christen en Israeliet , waarbij , onder den uaam van
dogma, elke christelijke waarheid door den onzijdigen wetgever, als eenzijdig en sectarisch, als kerkelijk leerbegrip , geweerd wordt.
In de Commissie van Rapporteurs was niemand van onze rigting. Geen
wonder dat, met de meest welwillende bedoeling, onze denkbeelden op eene
wijs die niet ligt iemand onzer zou onderschrijven , medegedeeld zijn.
De Kamer ging voor eenige woken uit een. Na het reces werd de
Memorie van beantwoording , onverwijlde discussie , en aanneming met
groote meerderheid, verwacht. Dit onheil scheen niet dan door verontwaardiging van het Volk , in hetgeen bij uitnemendheid volksregt en volksbelang
is , te kunnen worden gekeerd. De verkiezingen waren nabij. Ik vleide mil
dat er mogelijkheid zijn zou om , in verband hiermee , de aandacht van kiezers en niet-kiezers , van vaders en moeders , van elk Nederlander en
Christen , op de grootheid en nabijheid van het gevaar te rigten. Van
daar (24 Mei-10 Junij) een achttal blaadjes AAN DE KIEZERS. - 1. De verkiezingen en de onderwijs-wet. 2. Waarom verlangt men nu vooral ,
dat wij vooral , uit de Tweede Kamer worden geweerd ? 3. Is in de
volksopvoeding , een Christendom waaraan de Israeliet niet te veel heeft,
voor den Christen genoeg ? 4. De oppositie regerende partij. 5. Wat wilt
ge liever : de godsdienstlooze of afzonderlijke school ? 6. Moet voortaan de
Bijbel uit de Volksschool worden geweerd ? 7. Versleten rigting. 8. Bij
de Stembus. Ik wees op de verderfelijkheid van het stelsel door de Tweede
Kamer beaemd op de overmagt der rigting waartegen het Ministerie gevormd was ; op de roeping van den Koning, ter bescherming van het regt
ook der Protestantsche bevolking tegeu het Souvereine Volk , zelfs waar het,
onder den vorin van de groote meerderheid der Tweede Kamer optreedt, en
aan de Natie , met voorbijzage der onveranderlijke Landswetten , de wet
geeft. „Ik reken op de Natie, ik reken op den Koning. Er is eene Natie,
die , als de wetgever de Christelijke conscientie raakt , geen ontnemen van
regten , in kerk en school , die zij ter pligtbetrachting noodig heeft, vergunt.
Er is een Koning , door wien , aan zijne en onze Vaderen gedachtig, regt
voor alien verlangd , en dus geen opdringen maar evenmin wegdringen van
hetgeen onmisbaar is voor den Protestantschen Christen zal worden geduld."
Niet te vergeefs was, bij de zorgverwekkende houding der Tweede Kamer,
op den Koning rekening gemaakt. Een nieuw Ministerie werd (24 Junij)
gevormd. De heer van der Brugghen die , ook in de Tweede Kamer, anderhalf jaar onze medestrijder geweest was , werd met die tank belast.
Een Ministerie ter wegneming van de bezwaren tegen de onderwijs-wet.
Door den Minister van Justitie is aldus aan de Tweede Kamer, verhaald
wat buitendien niet onbekend was. „ Z. M. had bij herhaling te kennen
gegeven dat , al mogt ook de wet worden aangenomen, Zijne Majesteit
a VAN LISNDEN , VAN HEIDEN REINESTEIN GROEN VAN PRINSTERER, MACKAY , HOFFMAN , KIEN , •LOUT VAN SOETERWOUDE, VAN REEDE VAN OUDTSHOORN , en VAN FOREEST.
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te geven. . . . Het heeft Z. M. goedgedacht mij den last op te dragen
om een nieuw ministerie te vormen , dat gezind zou zijn om het denkbeeld
van Zijne Majesteit , ware het mogelijk , te verwezenlijken , om namelijk te
gemoet te komen aan de bezwaren van velen ; dat althans genegen zou zijn
om middelen te zoeken , ten einde aan het verlangen van Zijne Majesteit
te voldoen. . Men ziet dat de reden van de aftreding van het eene en
van de vorming van het andere Kabinet geheel gelegen is in de quaestie
van het onderwijs en in den wensch door Zijne Majesteit te kennen gegeven , om nog te beproeven aan de gemoedsbezwaren van velen te gemoet te
korner,. De Ministers, welke thans in dit Kabinet zitting hebben , zonder
zich nog te verbinden tot goedkeuring van de middelen die door den Minister van Binnenlandsche Zaken zullen worden voorgesteld tot bereiking
van het voorgestelde oogmerk , hebben zich bereid verklaard om bet hunne
te doen ten einde mede te werken °in den wensch des Konings te verwezenlijken , zoo daartoe mogelijkheid bestaat , eene mogelijkheid welke bij
mij allezins geacht wordt aanwezig te zijn."
Dr. Simons werd Minister van Binnenlandsche Zaken. Ook van hem , in
verband met de houding van Koning en Vaderland en de felle bestrijding
van de gemengde school in de 's Gravenhaagsche Nieuwsbode , werd niet dan
hetgeen wij begeerden , verwacht.
Eeii Ministerie dat tegemoetkoming aan de petitionarissen ten doel had.
Het petitionnement was , tegen de godsdienstlooze of deistische school , ook
waar zij Christelijk , zonder aan den Israeliet ergernis te geven , genoemd
werd ; doch het was bovendien , in oorsprong en algemeene rigting , voor
de afzonderlijke school , van Protestanten en Roomsch-Catholieken.
Wel is waar later had o. a. Ds. van Koetsveld, in een merkwaardig geschrift , zich verklaard voor de Christelijk- gemengde school ; maar door hem
en velen , ook die geen verzoekschrift teekenden, werd het onmogelijke begeerd.
„ De school moet Christelijk wezen , zal zij immer nationaal zijn. Niet, oni
bijzondere leerstellingen en godsdienststelsels den kinderen in te prenten, wat
veilig aan iedere gezindheid in haren kring wordt overgelaten ; maar om den
geschiedkundigen grondslag van het Christendom, de bijbelsche geschiedenis,
en daarmede de algemeene hoofdwaarheden , door alle Christenen erkend en
aangenornen , den kinderen eigen te maken ; om vooral het bezielend beginsel niet te missen , zonder het welk alle Christelijke deugd ten laatste in
eene maatschappelijke , conventioneele pligtsbetrachting wordt opgelost." -Bijbelsche geschiedenis en Christelijke waarheid ; voortreffelijk ! doch is dit
onderrigt , in vereeniging met de Roomsch-Catholieken , denkbaar ? genoeg
was het te verwijzen naar het geschrift van Beets Fantazie en TVerkelijkheid, of naar de ervaring van vijftig jaren , of naar het woord van den heer
Broere , namens de Roomsch-Catholieke Gezindheid reeds in 1840 : „ Men
moest in scholen voor verschillende Gezindheden alle behandeling van Godsdienstige onderwerpen verbieden."
Het hoofdbeginsel van het Kabinet scheen dus , ter voldoening aan het verlangen van den Koning, niet dan een streven naar de afzonderlijke school te
kunnen zijn ; en om de strekking der verzoekschriften , en om den waarborg dien de zienswijze van den heer van der Brugghen hieromtrent gaf.
Niemand meer dan hij had , in lofwaardigen en onvermoeiden ijver voor het
bijzonder onderwijs en voor de Norinaalschool te Nijmegen, de onmogelijkheid eener algemeene Christelijke opvoeding voor Roornsch-Catholieken en
Protestanten betoogd. Ook als lid der Kamer, had hij van den overgang
der gemengde tot de afzonderlijke school, als van bet eenig redmiddel,
melding gemaakt ; ja de ongerijmdheid van eene Christelijk- gemengde
school was op 16. Julij 1854 aldus door hem aangetoond : „ Men heeft
zich voorgesteld de mogelijkheid van de invoering van een algemeen Christendom voor de school , waarbij ter zijde zou gesteld zijn alles wat maar
eenigermate aanleiding kan geven tot verdeeldheid onder de onderscheidene
Christelijke gezindheden. 1k erken dat denkbeeld heeft jets zeer liefelijks,
1 1 Dec. 1853. Zie p. 68.
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die twisten , heeft iets zeer aanlokkelijks. Het verwondert mij dan ook geenszins dat edele gemoederen daarmede zijn ingenomen. En desniettemin is het
eene hersenschim , een liefelijk droombeeld. Waarom ? Omdat het in weerspraak is met de actualiteit, met den wezenlijken toestaud der zaken ; omdat
het in weerspraak is met de voorwaarden onder welke God gewild heeft dat
het Christendom voortgang zoude maken en met het wezen van het Christendom zelf. En waarom is dat denkbeeld daarmede in strijd? Omdat men,
door eene mechanische kunstbewerking wil daarstellen 't geen alleen het gevolg kan wezen van geestelijken strijd ; de eenheid , hier verlangd , kan alleen
verkregen worden langs den weg van menigvuldige worsteling , niet van
physieke krachten , maar der geesten. Door eene onrijpe anticipatie wil men
op mechanieke wijze eene eenheid daarstellen , welke alleen de vrucht zal
kunnen zijn der voortzetting ten einde toe , van de worsteling , die reeds
achttien eeuwen geduurd heeft."
Wat kon men dus te gemoet zien? vermoedelijk zou het Ministerie met veel
behoedzaamheid te werk pan; de gemengde school niet afschaffen, de splitsing
niet ten regel stellen ; welligt streven naar de verwezenlijking van het denkbeeld ten zelfden dage door denzelfden spreker, als eene nalatenschap , zeide
hij , in de Kamer nedergelegd : „ Men zou ook daar , waar minderheden
zijn , die de gemengde scholen wenschen te verlaten , die minderheden , als
eigen krachten te kort schoten , kunnen ondersteunen , te hulp komen , en
daarbij in aanmerking moeten nemen , of de behoefte aan bijzondere scholen
werkelijk in gewetensbezwaar,, in godsdienstige overtuiging dan wel in minder eerbiedwaardige redenen haren grond had." Althans kon het bij niemand
opkomen dat het Kabinet, in dergelijke omstandigheden door dezen Minister
gevormd , van het beginsel der gemengde school niet zou wijken en in 1856,
als goed en christelijk , zou voorstaan wat de !leer van der Brugghen zelf
in 1854 eene hersenschim en een liefelijk droombeeld genoemd had.
Verklaarbaar was de verbazing toen men, in de sluitingsrede van 5 Julij ,
las : „ De Koning getroffen door de gemoedsbezwaren van velen zijner onderdanen tegen het ontwerp, verlangt dat een middel gezocht worde, om
deze gewigtige zaak in dier voege te regelen dat niemands geweten worde
gekwetst, zonder of te wijken van het beginsel der gemengde school, waaraan
sedert 1806 de Natie gehecht is."
.......■■■IEiaMNMI■■•••■■

25 September 1856.
* * In de Troonrede werd (als of de wet op het lager schoolwezen niet
genoeg ware) een reuzenarbeid, gelijktijdige indiening der wetten op de drie
takken van openbaar onderwijs ! toegezegd. Voorts was vooral deze zinsnede
opmerkenswaard : „ Ik wenschte met uwe bulp aan Nederland schoolinrigtingen te verzekeren, in welke het godsdienstig karakter der Natie, sinds eeuwen
door bet Christendom gevormd en ontwikkeld, wordt geberbiedigd, en tevens
de eisch der wetenschap en het beginsel der volks-eenheid worden gehuldigd."
Vasthouden aan het beginsel der Volkseenheid , als of in eenheid der yolksschool voor alle Gezindheden bet steunpunt van Nationaliteit moest worden
gezocht, was niet geschikt om de vrees weg te nemen die de sluitingsrede had
doen ontstaan. Even wel scheen het verkieslijk voor als nog, ons, zooveel doenlijk , te bepalen bij bet bestrijden, niet van het Kabinet, maar van het gevoelen dat in de Tweede Kamer de overhand had. Vooral nu § 6 van het ConceptAdres , met verwijzing naar het Verslag, op de meest stellige wijs, tegen den
wensch des Konings in de vorming van het Ministerie, gerigt was. „Door
Uwe Majesteit wordt ons het uitzigt geopend op de voordragt van verschillende wets-ontwerpen van het uiterste gewigt, tot welker naauwgezet onderzoek wij ons gaarne bereid verklaren. Daaronder is er een , dat op het lager
onderwijs , waarvan de indiening, naar onze overtuiging, thans geen verder
uitstel gedoogt. Het gevoelen der Kamer over dit gewigtig onderwerp is
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vroeger ingediend wets-ontwerp, hetwelk door de geheel onverwachte sluiting
der vorige zitting, met vele andere, onafgedaan gebleven is. Wij zijn met
Uwe Majesteit overtuigd, dat al wat tot het gebied des gewetens behoort ,
ongeschonden moet blijven , en meenen dat dit doel kan worden bereikt
door stipte inachtneming van de voorschriften der Grondwet, die, door gelijkstelling der gezindheden en door de uitdrukkelijke bepaling dat bij de
inrigting van bet openbaar onderwijs ieders godsdienstige begrippen moeten
worden geeerbiedigd, elk denkbeeld van gewetensdwang ten eenen male
afsnijdt.'
Van den Minister van Justitie vernam men , niet zonder bevreemdina,
dat de politiek van het Kabinet, hetgeen met eene bij uitnemendlieid polemische tack belast scheen , op eene gedachte van verzoening gegrond was.
Ook deze betuiging werd door den heer van Zuylen van Nyevelt met een oorlogsverklaring beantwoord. „ Moet de Kamer zwichten of volharden ? dit is
inderdaad de groote quaestie van het oogenblik. Het is de vraag, die onzen
politieken toestand op dit oogenblik domineert."
Op § 6 stelde ik (zoo ik dacht , ten goede ook voor het Ministerie) dit
amendement voor : „ Ook bij het uitzigt op de voordragt van velerlei belangrijke wetten , mogen wij niet ontveinzen dat de regelin , van het lager
b gedoogt. Wij
onderwijs thans, in de hoofdtrekken geen langdurig uitstel
waarderen Uwer Majesteits bezorgdheid voor het regt en de gewetensvrijheid
van alien en zijn gaarne bereid elk middel te onderzoeken, waardoor Uwer
Majesteits Regering oordeelt dat getrouwe naleving. der Grondwet met de
behoefte van eene grootendeels Christelijke bevolking in overeenstemming
kan worden gebragt.'

Eerst zal ik de paragraaph aanvallen en dan iets in het midden
br engen ter verdediging van het amendement.
De menigvuldige bezwaren tegen den toon van het adres gelden
vooral deze paragraaph. 1k laat hiervan de ontwikkeling aan anderen over ; ook de aanwijzing van het inconstitutionele eener gelijkstelling van een Verslag der gevoelens in de afdeelingen met
het gevoelen. der Kamer.
Ik bepaal me bij de bestrijding van de hoofdgedachte , de gemengde sch,00l voor Israeliet en Christen. Dit is ook de levensvraac, van het oogenblik. Voor wie voor de Kamer of voor het
Ministerie. Levensvraag ; want die hoofdgedachte is lijnregt gekant tegen hetgeen wij vernomen hebben te zijn de oorsprong, la
raison d'are, het leven.sbegin.sel van dit Kabinet. Op dien voet
is geen verzoening denkbaar.
Dat ik terstond het woord vraag is , niet omdat ik mij bij voorkeur geroepen of bevoegd acht verdediger van dit Ministerie te
zijn, maar omdat ik mij verpligt reken op te komen, als de gevoelens van een Vorst, die open oor en hart geleend heeft aan
hen wier gewetensbezwaren ook ik in deze Kamer meermalen gebragt heb, worden miskend.
De paragraaph vraagt adhaesie aan de hoofdgedachte van het
verslag ; adhaesie , niet meer voorloopig , maar definitief, onherroepeliik ; adhaesie buiten den gewonen loop van het constitutioneel
onderzoek , als weirspraak van den Koning , die nader overleg verlangt. Hierteuen ontwikkel ik drie stellingen :
Vooreerst ; de hoofdgedachte die aan de meerderheid der Tweede
Kamer toegeschreven wordt , is heilloos.
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Ten tweede; de Koning verdient lof en dank, omdat hij zich
tegen de verwezenlijking verzet.
Ten derde; hij rekent daarbij to regt, gelijk in de troonrede
gezegd wordt , op de ondersteuning van het yolk.

I. De hoofdgedachte is heilloos. "Waarom? omdat zij a uit de
volksopvoeding het Christelijk beginsel verbant, b. de godsdienstlooze school vestigt , c. tegen de Grondwet strijdt, d. de toepassing
is der vrij zinnige theorie , e. ten nadeele der Protestanten de grondwettige gelijkstelling verbreekt , in de toepassing veel verder
gaat dan het vorig Kabinet.
a. Het kenmerk van het verslag van 1856 is terzijdestelling
van he Christelijk beginsel.
Ik twijfel er aan , of in 1853 deze
Kamer dit zou hebben beaemd. Bij de voordragt van het Oostlndisch reglement , waar hetzelfde systema voorkwam 1 , ging nit al
de afdeelingen een kreet van verbazing op; in het verslag van 1855
over het onderwijs heeft de meerderheid van deze Kamer (sedert
was er schier geene verandering van personeel) zich stellig tegen hetgeen nu de hoofdgedachte is verklaard. Vereeniging van Israeliet
en Christen, is het signalement van 1856. Voor alle gezindheden , voor alle menschen , van welke godsdienstige begrippen ook ,
niet alleen Israeliten, ook Mohammedanen , ook Heidenen , moet
eene volksschool zijn. Dus is het gel Ale Christendom kerkellik
leerbegrip, secte, dornatiek, eenzi ej dige rigting , die uit het systeem
van algemeene, van humanitaristische opvoeding, als eenzijdig en
sectarisch , als eenheid-verbrekend, met naauwgezetheid moet worden geweerd. Nu kan men wel uitroepen dat die volksschool
Christelijk bij uitnemendheid is , zoo Christelijk zelfs dat zij aan
den Israeliet geen ergernis geeft, maar het gezond verstand der
natie houdt dit voor eene protestatio actui contraria, voor spotternij.
b. De hoofdgedachte is heilloos , omdat zij de godsdienstlooze
school vestigt. In 1851 zeide ik, niet dat wij godsdienstlooze scholen hadden, maar dat we in de rigting waren, die er toe leidt 2 . Hoe
is het nu ? de Bijbel — het spreekt van zelf — is verboden waar;
doch men laat ons het gebed ; ei lieve , welk gebed voor alien bruikbaar ? men laat ons ook de gewijde geschiedenis , mits ze ontwijd,
en de geschiedenis van het land , mits ze zonder kleur of geur zij.
Zoo voldoen wij inderdaad , zoowel aan den wenk van een Itoomschkatholijk geestelijke a ; „in gemengde scholen moest men alle behandeling van godsdienstige onderwerpen verbieden;" als aan dien van
een Minister van Binnenlandsche Zaken b : „er is hier geene sprake
van opmeding , maar van onderwijs"; ofschoon grootendeels ook het
onderwijs wegvalt, omdat bijkans elk onderwerp door de spanning
der gezindheden ontvlambare stof, godsdienstig onderwerp wordt.
Ook is godsdienstlooze school niet , gelijk het Verslag het opvat,
1
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een verwijt ; neen , in het systeem is het een eeretitel. Liever nietchristelijk dan anti-christelijk onderwijs ; liever geen voedsel dan
vergif. Liever dit dan hetgeen men een dor en droog deinne genoemd heeft.
c. De hoofdgedachte is heilloos , omdat ze strijdt tegen de Grondwet. Op dit punt betracht het Verslag merkwaardige kortheid. Zou
in 1848 art. 194 zijn aangenomen, zoo de mogelijkheid van afzonderlijke scholen voorgespiegeld was ? 1k antwoord : zou het aangenomen zijn, zoo terzijdestelling van het Christelijk beginsel voorgespiegeld was ? Allen lezen wij „gelijkstelling der gezindheden"
en „eerbiediging van godsdienstige begrippen ," maar het moeijelijke
ligt in de toepassing, den modus quo. Wij willen een onderwijs
voor alien gelijkelijk goed, liever dan een voor alien gelijkelijk slecht.
Bruikbaarheid van het schoolwezen voor alien , maar niet door eene
zamendrijving welke voor alien opvoeding onmogelijk maakt. Uit
het aangevoerde en ook nit het amendement blijkt dat ik nu weder
het verschilpunt in het midden hat omtrent Christelfgen Staat, en
zelfs omtrent Christeliike Natie. Er is eene godsdienstige bevolking. Christenen en Israelites behooren, volgens de Grondwet ,
te hebben , niet slecht , maar goed onderwijs , eene bruikbare yolksschool, eene school waarin ook voor opvoeding gezorgd wordt. —
Noem mij , zoo gij kunt, staatslieden en wetgevers die thans nog
met de hoofdgedachte van het Verslag homogeen zijn. Wilt gij
van het tegendeel een voorbeeld , zoo wijs ik op de grondwet van.
1830 in Frankrijk, die ook gelijkheid der gezindheden en eerbiediging der godsdienstige begrippen voorschreef, en niet belette dat,
in de wet op het onderwijs van 1833, mannen als Cousin, Guizot,
en Thiers , facultative splitsing , als voor gewetensvrijheid onmisbaar, hebben gebragt.
d. De hoofdgedachte van het verslag is heilloos, omdat zij de
vrijzinDige theorie in de uiterste consequentie toepast. Er is hier
geen scheiding van Staat en Kerk , als wanneer Guizot een _tat
verlangt; maar scheiding van Godsdienst en Staat. Wanneer
men de Grondwet naar dergelijk beginsel uitlegt, omdat het in
1848 den geest van sommigen had overmeesterd, dan kan men
evenzeer , omdat het directe kiesregt , als kiesvorm, in de Grondwet
is opgenomen, adhaesie verlangen aan de meest radicale volkssouvereiniteit.
e. De hoofdgedachte is heilloos , omdat zij de grondwettige gelijkstelling verbreekt ten nadeele der Protestanten. Voor den Protestantschen Christen is zoodanig eene gemengde school ongenoegzaam , onverdragelijk. 1k dacht vroeger dat dit van alle gezindheden
kon worden gezegd. Dit schijnt het geval niet. Indien nu andere
gezindheden de eenvoudige en voor alien goede uitlegging der
Grondwet verwerpen en nit eene andere uitlegging grooter voordeel te gemoet zien , dan, zeg ik , verbreekt ge, ten uwen voordeele,
de grondwettige gelijkheid.
De uitlegging der Grondwet die ik verdedig , was voor weinige
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jaren in dit land , en is tot op den huidigen dag in andere landen , onder dezelfde constitutionele voorschriften , de zin die door
de Roomschgezinden daaraan gehecht wordt. 1k mag het niet verzwijgen , omdat het de hoofdvraag van het oogenblik geldt en toelicht. 1k dud mij het getuigenis geven (schoon het mij nu nog
door de Roomsch-katholijken ontzegd -wordt) dat ik , noch op hi8
tori8ek , noch op politiek terrein , ooit anti-papistische felheid getoond
en altijd de goede verstandhouding der gezindheden bedoeld heb.
Doch ik moet nu de vraag doen (door duizenden buiten deze Kamer gedaan) : Hoe komt het dat de Roomschgezinde hier de uitlegging der Grondwet veroordeelt die hij in Frankrijk , in Belgie
en overal elders beaemt ? hoe komt het dat in 1840 een man ,
dien men noemen mag als hooggeeerd orgaan der Roomschgezinden, de bisschop van Luik , het stelsel dat ik verdedig, het eenige
ware ook voor Nederland , in zijn belangrijk werk over het onderwijs , genoemd heeft ? van waar dat in 1849 , toen soortgelijk ontwerp was voorgedragen , men in het dagblad de Tied las : „ God
beware ons dat wij ooit ons geld zouden besteden om zulk een
zedeverpestend stelsel te schragen ?" van waar dat men zich nog
in het najaar van 1853 in denzelfden zin verklaard heeft ? Ik heb
wel eens de oplossing in de flaauwhartigheid en den accommodatiegeest der Protestanten gezocht. Let , in verband hiermee , op de
verklaring die , in het najaar van 1853, de vorige Minister van.
Binnenlandsche Zaken a op mijn wensch naar Christelijke volksscholen gaf. 1 Toen de Roomschgezinden ontwaarden dat zelfs een Kabinet door Protestantsche veerkracht in het 'even geroepen , eene
algemeene opvoeding , waarvoor het Christendom te exclusief was ,
bijkans zonder tegenspraak in deze Kamer voorstond , toen konden
zij in de gemengde school berusten en van toen of heeft het systeem verandering ondergaan.
Nu vraagt onder ons menigeen : hoe wilt gij , Roomschgezinde !
hier, omdat ze thans u te pas komt , eene uitlegging, ten onzen
nadeele , die gij elders afkeurt en waartegen gij u vroeger , ook
in Nederland , verzet hebt ? Inderdaad het is niet te bevreemden
dat sommigen dit in verband brengen met hetgeeu men voor eenige
jaren las in een blad , hetwelk nu vooral mag ik het zeggen
bij de Roomschgezinden crediet heeft (l'Univer8), ter verklaring van
het contrast van de houding der Roomschgezinden hier en elders :
„Modifie par le caractere national , le liberalisme (dat gehate liberalisme !) en Hollande est une chose a88ez douce." 2 Waarom ? omdat het, deze wenk kwam er bij , aan slooping der Protestantsche
instellingen dienstbaar kan worden gemaakt. Evenmin vergeet men
wat uit Belgie gemeld wend, dat in Nederland , met elke schrede
-
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„ Gewijzigd door het Volkskarakter heeft het liberalismus in Nederland
nog al zoetheid."
a VAN REENEN.
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der vrijzinnigheid voorwaarts , ook het Roomsch-katholicisme veld
wint.
j: De hoofdgedachte is heilloos, omdat men in de toepassing
van een verderfelijk beginsel veel verder gaat dan het vorige Kabinet.
De president van de Commissie heeft een aandoenlijk tafereel
opgehangen der homogenelteit van de Kamer met den vorigen
Minister van Binnenlandsche Zaken , vooral in het onderwijs. Hij
vergat , dat in drie belangrijke punten , het Verslag den Minister
bestrijdt. De Minister heeft, eerst openlijk , daarna — ik noem
het woord in goeden zin — ter sluik , mogelijkheid van afzonderlijke scholen begeerd ; het verslag snijdt meedoogenloos alle
uitvlugten af. De Minister heeft eerbiediging der godsdienstbegrippen tot de schoolgaande kinderen beperkt ; het Verslag wil , dat
nit elke school , ook waar niet een Roomsch , Diet een Israelitisch
kind is , al wat den Roomschgezinde of den Israeliet ergert , worde
geweerd. De Minister heeft, gelijk uit de gewisselde stukken duidelijk blijkt , altijd het openbaar onderwijs weer als aanvulling van
bet bijzonder schoolwezen beschouwd ; het Verslag integendeel wil
met de finantiele kracht van het Gouvernement zooveel mogelijk
tegengaan ik zeg niet bijzondere scholen in het algemeen, —
mar scholen waarop men, terwij1 zij met de behoeften des yolks
overeenkomen, den hatelijken stempel van sectarisch gelieft te drukken. Ik erken dat in het Verslag de logica over den Minister
triumfeert. Ik voeg er bij, dat het Verslag diming wil; terwijl wij
steeds facultative splitsing en, door de mogelijkheid van keus, de
vrije ontwikkeling der Natie hebben begeerd.
De homogeneiteit van de Kamer met den Minister was in zonderlinge tegenstelling met den oorsprong en van de Kamer en
van het Kabinet. Het Ministerie was geraakt onder de leiding der
Kamer en de Kamer zelve (nooit was het meer dan in het Voorloopig Verslag op het onderwijs blijkbaar) onder de leiding van
den bekwamen leider van het vorig Kabinet a die, meer dan ooit,
indien de wet in den zin van het Verslag was tot stand gekomen 5
had kunnen herhalen , de oppositie is regerende partij ! Dit klemt
te meer omdat vooral in het onderwijs gezwicht werd voor de
rigting waartegen het vorig Kabinet gevormd was. Immers was
toen het denkbeeld, de Protestantsche bevolking te beschermen tegen eene toepassing -van het vrijzinnig systeem, die ten voordeele
der Roomsch-katholijken uitliep.
Nu mag ik Diet onvermeld laten wat bij de schildering van den
politieken toestand , de president der Commissie voorbijzag. Er
zijn tegen terzijdestelling van het Christendom opgekomen een
vloed van verzoekschriften , wier waarde en belangrijkheid ik meermalen , naar vermogen , in het licht gesteld heb. In deze Kamer
hebben zij geen werking, althans die openbaar werd , gehad ; ofschoon de Kamer eigenlijk nooit over den inhoud der petitien
eenig oordeel geformuleerd heeft. Doch het bleek genoeg dat door
,
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vele leden aan politieke kunstenarijen, aan opgewondenheid eener
onkundige menigte , meer dan aan een noodkreet der Natie , aan
een ontwaken der politieke conscientie van eene grootendeels Christelijke bevolking gedacht werd. En ziet, het petitionnement werd
beantwoord met het Verslag en met het vooruitzigt dat de wet,
waarbij het Christendom uit de volksschool geweerd werd , binnen
weinige weken met groote meerderheid tot stand kamen zou. Wat
moest in dergelijke omstandigheden de Koning doen ?

II. Een Koning verdient lof en dank , als hij geopend oor en
hart heeft voor de gewetensbezwaren zijner onderdanen • en , eer
dergelijk ontwerp wet wordt , nader overleg wil. Ik beoordeel niet,
ik veroordeel althans niet de vorming van dit Ministerie. Ik acht
mij onbevoegd om over het tijdstip der formatie , de zamenstelling
zelve, de politieke strekking, eenig oordeel te vellen, althans te
uiten. Vergelijkenderwijze verheug ik mij over een Ministerie , bepaaldelijk geroepen ter tegemoetkoming aan de bezwaren waarvan
ook ik als tolk ben opgetreden, en waarin ik een Minister zie dien
ik onder mijne moest hoog geachte en geliefde vrienden sedert lang
geteld heb en nog tel. Ik weet niet , noch of dit Ministerie op
ons bondgenootschap prijs stelt of zal stellen, noch ook of die
zamenwerking nu of later voor ons begeerlijk of mogelijk zijn zal;
al is het dat ik , bij het aanhooren van de rede van den Minister
van Justitie , meermalen , ii dien ik niet wist dat hij verlangt boven
alle partij en te staan , zou uitgeroepen hebben : wel , lieve vriend,
ook ik behoor tot uwe partij ! Doch ik verdedig het Ministerie niet ,
ik breng hulde aan de sympathie die de Koning betoond heeft.
Er is met ophef gesproken van het buitengewone van den maatregel, die in andere landen (bij regters van welke rigting ?) verbazing en schier spotternij gewekt had. Ik erken dat de maatregel
buitengewoon geweest is , maar de voorzitter der Commissie heeft
te zeer in de schaduw gesteld het buitengewone ook van den toestand , waarin de Koning gebragt was. Moest hij lijdelijk afwachten tot de wet bij de beide Kamers was aangenomen ; wachten
tot dat de i gevormd was 1 , om de punt er op te zetten ? Is dat
de eenige roeping van den Vorst? dan is de zaak eenvoudig. Maar
ik acht dat de Koning in Nederland eene andere roeping heeft.
Ook ik meen dat de Koning regeert , niet alleen door , maar met
de Ministers ; dat de Ministers zijn verantwoordelijke, maar ook
zelfitandige dienaars der Kroon ; ook ik stel op het grondwettig,
het constitutionele koningschap hoogen prijs. Maar ik verlang, en
zeer velen met mij, dat aan den constitutionelen Koning niet gebeure hetgeen de Franschen uitdrukken met de spreuk : que l'adjectif clevore le substantill De constitutionele Koning moet Koning
blijven ; een persoonlijken wil hebben en het veto, niet een suspensief maar een definitief veto ; anders is hij geen Koning meer.
1 „ De Koning moet alleen zijne koninklijke sanctie geven , of, gelijk
Hegel het uitdrukt, de punten op de i's zetten." Opzoomer.
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Men beeft gesproken van gem,een overleg en gevraagd — bij gemeen overleg eene zonderlinge vraag moet de Kamer volharden
of zwichten ? De Kamer moet niet zwichten en de Koning ook
niet. _Liles finiri oportet, er moet een einde aan de zaak komen ;
o ja, de toestanden der maatschappij zijn niet van dien aard dat
dergelijk antagonisme , zonder uitkomst op den duur blijve. Maar
de uitkomst mag niet gezocht worden in dwingen of zwichten.
Wanneer de Koning de Kamer doet zwichten , is er absolutisme;
wanneer de Kamer den Koning doet zwiehten, is er republiek : het
voordeel van het Koningschap is dat er eene instelling zij , die
voor de meerderheid niet behoeft te zwichten ; die , tegen Kamers
en kiezers, de regten der Natie, door weigering van sanctie, handhaft. En daarbij is bet in den Nederlandschen Staat een eigen
voorregt dat het grondwettige Koningschap eenzelvig met het historische Koningschap is. Hier is het Koningschap, meer welligt
dan in eenig land , met republikeinschen zin en geest doorvoed ,
heeft een republikeinschen wortel , is geboren nit de geschiedenis
van het Gemeenebest. De Koning is het eminente hoofd, hetgeen
de Natie eeuwen lang begeerd heeft. In die eenvoudige waarheid
ligt de waarborg tegen afwijkingen aan den eenen of aan den anderen kant. De Koning in Nederland is niet een Landsheer, maar
ook niet een figurant : de Prinsen van Oranje hebben nooit in de
volkshistorie voor figuranten te boek gestaan. De Koning is beschermheer , des noods tegen de meerderheid, des noods tegen eene
tijdelijke opinie ; beschermheer van de regten en vrijheden des yolks.
Dit is het denkbeeld geweest in 1813, en daarom was het woord,
op zich zelf misschien gevaarlijk, Souverein, in ons land niet gevaarlijk , omdat hetgeen daarin gevaarlijk had kunnen zijn , in de
volkshistorie een correctief had. Men heeft mij wel eens gevraagd,
.welk practisch nut die souvereiniteit had ? zie hier een voorbeeld,
nu de Koning, door persoonlijken wil, tegen den wil van de meerderheid der Kamer , het ter zijde stellen, zonder nader onderzoek ,
van de bezwaren zijner onderdanen belet. Dit is de Souvereiniteit
van het Huis van Oranje in practijk.
III. De Koning verklaart in de troonrede, te regt , dat hij rekening maakt in deze gewigtige zaak op de ondersteuning van het
yolk. Ik heb te meer vrijheid over dit punt te spreken , nu de
voorzitter van de Commissie het met zooveel openhartigheid aangeraakt heeft. Hij vermoedde dat de uitdrukking vooral op de
kiezers ziet , en bragt dit in verband met de mogelijkheid eener
ontbinding van de Kamer ; hij stelde daartegen de uitkomst der
verkiezingen dezen zomer, waarbij , zeide hij , het onderwijs als
schibboleth was gesteld , en de Natie de groote meerderheid der
uitvallende leden , ook na het bekend zijn van het Verslag, weder
benoemd had. Ik twijfel of het onderwijs den meesten kiezers
voor den geest heeft gestaan. Wel is de onderstelling juist omtrent
mijne vrienden , vermits ik , met groote , volgens velen te groote
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openhartigheid, ons op dit punt gecompromitteerd had. Voor ons
is het onderwijs schibboleth geweest , en ziet , wij zijn alien hier !
Wj heeft mij de eer aangedaan aan de niet-herkiezing van een
lid der oppositie gewigt te hechten , en alzoo de verpligting opgelegd om te doen uitkomen dat , indien mijne niet-herkiezing
voor hem pleit , de weder-inkiezing , meer dan ik zelf dacht ,
regtvaardigt wat ik den 28 April zeide : „ik zal dankbaar zijn
voor elke tegenwerking , die de kracht doet uitkomen der beginselen die ik belijd." Het is met zoodanig kiezersgewoel als
met den storm , die den boom Of ontwortelt of vaster geworteld
doet zijn , en mij nu de kracht geeft in eene discussie als deze
zoo onontbeerlijk , door het gevoel dat hetgeen ik zeg voor
zoo ver ik getrouw blijf aan mijn. beginsel — bij een aanmerkelijk deel der bevolking sympathie vindt. Maar hetgeen niet
geweest is , kan gebeuren. Ontbindt nu de Kamer ; dan zou voor
alien het onderwijs schibboleth zijn. Dan zou voor het eerst, als
in Engeland, strijd over beginselen worden aanschouwd. Dan zou
de vraag zuiver moeten worden gesteld. Niet of aan de Israeliten
gelijke bescherming zal worden ontzegd; maar of, ten gevalle van
weinigen, het Christelijk beginsel nit alle scholen in Nederland.
moet wijken? Dan moet daartegen niet de caricatuur van ons denkbeeld staan. Dan moet niet weder , als in het Verslag , van openbare gezindheidsscholen worden gewaagd ; terwij1 wij verlangen , zoo
de gemengde school van 1806 , in haar Christelijke strekking, door
het verzet der Roomschen niet mogelijk is , afzonderlijke school en
facultative splitsing. De vraag is niet , gelijk het Verslag ze voorstelt, of het Christelijk onderwijs zal worden voorgeschreven, maar
of het stelselmatig zal worden geweerd. Doch neem aan de mogelijkheid dat, bij ontbinding , de tegenpartij triomfeert , wat dan ? hebt
gij dan de wet? Gesteld er kwam eene Tweede Kamer bijeen met
het mandaat om , voor het Nederlandsche yolk zonder uitzondering,
dergelijke volksscholen op te rigten, meent ge dat de opkomst zelve
niet nadeelig zijn zou? dat de meerdere kracht van binnen niet
zou opgewogen worden door kracht daar buiten; dat achter het kiezersyolk niet is de bevolking? zij tot wier behoefte vooral de volksschool
behoort? W anneer Kamers en kiezers collectief de regering uitmaken,
heeft daarom de geregeerde Natie gem regt bestuurd te worden overeenkomstig haar geloof? Meermalen heb ik gezegd en herhaal het:
„Bruikbaarheid der openbare school voor eene Christelijke yolksopvoeding is een grondwettig en ook historisch regt van het Nederlandsche yolk. Het geldt hier een nationaal regt :er zijn regten,
die van de willekeur, noch der Kroon , noch der Staten-Generaal,
maar enkel van het gemeen overleg behooren afhankelijk te zijn
er zijn kistori8che regten waaronder hier te lande de Christelijke
volksopvoeding behoort, waarop, ook niet met gemeen overleg van
de drie takken der wetgevende magt, inbreuk mag worden gemaakt."
lk ga verder ik neem aan dat gij niet alleen eene Kamer hebt
naar uw verlangen , maar ook eene wet : wat dan ? Dan vraag ik
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naar de uitvoering der wet. Al is er, naar ik vertrouw, onderwerping aan de wet, hebt gij , met het oog op de welvaart van
uw land , berekend de werking van het misnoegen dat uit dergelijke wet zou kunnen ontstaan ? hebt gij u afgevraagd of daaruit , ik zeg niet verre van mij verzet tegen de grondwettelijke instellingen kan geboren worden , maar of de constitutionele
Staat daardoor bestendiger zijn zal ? De grondwettelijke instellingen hebben, om duurzaam te zijn, nog iets weer noodig dan dat
het yolk er zich niet tegen verzette , en daarom vraag ik of, indien dergelijke wet aan het Nederlandsche yolk opgedrougen wierd,
gij berekend hebt in hoever daardoor de liefde voor de Grondwet
zou winnen en de zedelijke kracht onzer instellingen zou worden
verhoogd?
Misschien vraagt men : wells yolk bedoelt ge ? gij bedoelt een
gedeelte van het yolk , de Protestanten. —Ik antwoord , vooreerst :
dit zou verkeerd zijn en dit gedeelte zou weinig vermogen , indien
het vroeg onregt , voorrang ; maar het vraagt gelijkstelling , grondwettelijke gelijkstelling in regtmatigen zin. Wordt die geweigerd
dan raakt dit gedeelte van het yolk in verdrukking en denk ik
aan het schoone woord van onzen Voorzitter , die eenmaal van
onze rigting , toen deze als weinig beteekenend werd aangevallen,
zeide : „ook een klein deel van de natie , wanneer het vastheid van
overtuiging heeft, is magtig en wanneer het onregt lijdt, heeft
het eene bijkans onweerstaaiabare kracht." Dit komt neder op hetzelfde wat het geachte lid uit Gouda a verleden jaar zeide : „een
dergelijk systeem zou afstuiten op den onbedwingbaren tegenstand
der Natie."
Nog een ander antwoord heb ik : het yolk, waarop, bij vastheid van politiek, rekening kan worden gemaakt, is het geheele
yolk; omdat van eene regeling van het onderwijs, gelijk ik ze
verlang, voor alien goed en billijk en grondwettig, ik bevrediging der gezindheden te gemoet zie. Bevrediging der gezindheden
door de mogelijkheid der afzonderlijke school ; maar die bevrediging is niet te bereiken door eene school als onze tegenstanders
willen , tot regel te stellen. Beurtelings de eene gezindheid te
bevredigen en de andere te tergen , is eene jammerlijke politiek.
Regt voor alien. Toen de gemengde school ten nadeele der Roomschgezinden werd misbruikt, heb ik mij steeds tegen die verongelijking verzet. Geen opdringen aan de Roomschgezinden van hetgeen
hun ergernis geeft ; maar nu ook evenmin eene inrigting van het
schoolwezen waardoor de belangen der Protestanten aan het welbehagen van anderen ten offer worden gebragt. Protestantsche
bevolking zal niet wijken. Of maak ik mij welligt illusie ? 70U
inderdaad de heerschappij van Rome wederom in Nederland worden gevestigd ? Maar zou het niet ook kunnen zijn dat bij de
tegenpartij zelfbegoocheling was ? dat, Da de Protestantsche bevolking van Christelijke vorming te hebben beroofd, men werkzaam
a DE BRAUW.
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niet versleten rigting? Guizot schrijft : „C'est pour tous les Ohretiens , quelks 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
l'impiete antichretienne. Ce ne sera pas trop de toutes leurs forces et de tous leurs efforts reunis pour triompher."
ten woord over het amendement. Ik uit niet het minste vermoeden dat de Regering de regeling van het onderwijs op de
lange baan wil schuiven ; maar ik acht dat de vereenigde behandeling der drie wetten oorzaak zal zijn van onvermijdelijk en onberekenbaar uitstel. Altijd was ik voorstander van partiele regeling ; hier is codificatie op de meest ruime schaal. Is er , gelijk
nu , spanning , zoo trachte men , liever dan in een stelsel van
apaisement te vervallen , den wortel van het kwaad te bereiken.
Ik heb zachter uitdrukking dan de paragraaph. In stede van:
„geen verder uitstel," hetgeen voor dezen Minister het onderwijs
tot onderwerp van improvisatie schijnt te verheffen , wensch ik
„geen langdurig uitstel;" eene regeling, vooral der hoofdtrekken,
waardoor aan de spanning welligt een einde zou worden gemaakt.
Verder strekt het amendement om aan den Koning hulde te brengen wegens de sympathie, die Hij voor de gemoedsbezwaren zijner
onderdanen heeft aan den dag gelegd , en om te vragen dat er
ill Nederland zij voor den Israeliet, maar ook voor den Christen,
gelijk regt.
De zin en geest der zesde paragraaf was niet twijfelachtig. De Minister van
Justitie zeide : „ De bedoeling is wel bepaaldelijk, dat het Ministerie zich omtrent de gezindheid der Kamer te zijnen opzigte niet vergissen mope en dat
het wel wete, dat.men hier geconcentreerd heeft niet alleen al het wantrouwen ,
dat men jegens dit Ministerie koestert — want het schijnt alleen wantrouwen
te verdienen — maar ook de geheele uitdrukking der verwijdering waarin
de Kamer zich zoude bevinden van het standpunt door het Ministerie aangenomen en hetwelk, gelijk ik de eer had te zeggen, den grondslag uitmaakt
van de politiek van dit Kabinet." — Evenwel de Reaering, hoe afkeerig
van de paragraaf, was met het amendement niet gediend. De Minister beweerde , wat ik voorzeker niet zou hebben vermoed , dat er, naar mijne zienswijze, „te,,,aenspraak was tusschen het v9orschrift der Grondwet en het voldoen aan de godsdienstige behoefte der Natie."
De heeren Bosscha, Godefroi, en van Nispen van Sevenaer verklaarden zich,
in merkwaardige redevoeringen ten gunste van de paragraaf. De eerste was
' onderscheid tusschen algemeen christelijk
van oordeel dat , wanneer men het
en dogmatiseh element in het oog hield, op de gemengde school waarachtige
godsvrucht en nationale verbroedering kon worden gekweekt. De heer Godefroi beweerde dat, volgens de Grondwet, in de volksschool het Christendom.
niet kon worden geduld wel opleiding tot Christelijke deugden , mits hiermede niet bedoeld wierden „beginselen van positief Christendom , van eenige
positieve godsdienst." De heer van Nispen, over mijn beroep op de Christelijke sympathieen van het yolk verstoord , verklaarde evenwel , met verwijzing naar hetgeen bijv. in Pruissen geschiedt, dat ook hij gaarne splitsing
der school zou hebben gezien.
Daarna stelde de heer Wintgens een amendement voor, met uitdrukkelijke verklaring dat hierdoor enkel in den vorm , volstrekt niet in den
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inhoud verandering gebragt werd. „ De wijziging strekt in geenen deele
om aan de kracht van het gezegde der Commissie iets te ontnemen ; zij strekt
naar mijne bedoeling eenvoudig om in de uitdrukkingen , waarin het gevoelen
der Commissie is vervat, eenige verzachting aan te brengen. Ik ben gehecht
aan de gedachte, zonder daarom in alien deele de inkleeding goed te keuren."
De Commissie maakte ook soortgelijke , in de hoofdgedachte niets veranderende verandering in 'mar ontwerp. Voor de twee zinsneden achter
„gedoogt ," zou men lezen : „ Het gevoelen der Kamer over de hoofdbeginselen eener wettelijke regeling van dit gewigtig onderwerp is Uwer Majesteits Regering bekend. Het is gebleken bij de overweging van het vroegere wets-voorstel, hetwelk door de sluiting der vorige zitting, met vele
andere, onafgedaan is gebleven."
Den volgenden dag zeide de beer Thorbecke o. a.: „Ik kan niet ondersterie no zoekende zou zijn naar het middel. Ik
stellen dat dit Ministerie
mag niet aannemen , dat dit ''Kabinet de roeping zou hebben aanvaard om
naar middelen van verzoening om te zien , zonder die middelen reeds voor
den geest te hebben en zonder het vermoeden te zullen slagen. Op zoo lossen
voet kan geen Ministerie in zijne taak treden , en dat is het minst van dit
Ministerie te verwachten. Verzoenen wat ? waarmede ?" — Voorts , onder verwijzing naar woorden van den Minister, die hij met veel genoegen gehoord
had „ Zoo eene verzoenende staatkunde moet Belden en noodig is, hoop ik,
dat dit Ministerie het middel moge vinden , niet om de wet met de petitionarissen, maar om de petitionarissen met de wet te verzoenen... Het geschilpunt is de vraag , die in een artikel kan worden beantwoord : zal de
overheid bij de inrigting van het publiek onderwijs de verdeeldheid van kerkgeloof volgen ?" Zinspelende op hetgeen ik van de belangstelling der Natie,
ook buiten le pays legal, gezegd had : „Nog eene vraag. Men stelle zich
voor, dat hetgeen wij gisteren hoorden van den geachten spreker ons voorgedragen ware net het orgaan , met de houding , met de stem van Danton ;
welken indruk zou die taal hebben gemaakt?"
Hierna verklaarde , tot verbazing van alien , de Minister van Justitie,
namens de Regering, genoegen te kunnen nemen met het amendement van
den heer Wintgens;" inkleedsel evenwel van dezelfde gedachte waarin, volgens
de eigen verklaring van het Gouvernement op den vorigen dag , het geheele
antagonisme van het Kabinet en de Kamer geconcentreerd was. — Over deze
zonderlinge houding zeide ik, in de repliek, niets ; over de terzijdestelling
van mijn amendement slechts een enkel woord. Ik wilde nog , zoolang Enogelijk , strijd tegen het Ministerie vermijden , en , door het aanwijzen der
verderfelijkheid van de Godsdienstlooze school , blijven verrigten wat, voor
als nog , te vergeefs van het nieuwe Bewind verwacht werd.

Na al hetgeen tegen mij is aangevoerd, heb ik voorwaar eerie
moeijelijke, maar ook belangwekkende taak te meer omdat gisteren het verschilpunt tusschen de Regering en , naar men zegt ,
de groote meerderheid der Kamer , behandeld is in uitmuntende
redevoeringen van drie geachte leden, vertegenwoordigers der drie
rigtingen, welke zich vereenigen tegen het Kabinet, een Roomschgezinde , een Isr (laid , een verdediger van het humanitarisme of
humaniteits-idee 1 .
Met genoegen vernam ik van den spreker uit Zevenaar a de ver1 De Voorzitter zeide : „Ik wensch den spreker nit te noodigen eenigermate zijne stem te verheffen , want bij zijne vorige redevoering is zijne stem
niet geheel tot mij doorgedrongen." Waarop ik antwoordde : „Ik ben bevreesd mijne stem te verheffen , na den wenk van den geachten spreker uit
Deventer (over de stem van Danton)."
a VAN NISPEN VAN SEVENAER.
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klaring, voor mij overtollig, dat hij niet behoort tot hen die de
vernietiging van het Protestantisme wenschen ; maar zijn gevoelen
is niet regel zijner geloofsverwanten, evenmin als de zachtmoedigheid die ik wensch te betrachten, mij refit geeft te ontkennen
dat onder mijne geloofsgenooten sommigen tegen onze Roomschkatholijke medeburgers te fel zijn.
De spreker zou misschien voor het vroeger ontwerp gestemd
hebben, uit onderworpenheid aan hetgeen hem voorkwam de wil
te zijn van de meerderheid der Kamer , van de meerderheid van Nederland. Hoe dan ? ik onderwerp mij aan de wet , maar aan geen
meerderheid van Nederland mijn votum ; te minder, waar het geldt
opvattiiig van de Grondwet , die welligt, zeide hij , met het vorig
ontwerp in overeenstemming kan worden gebragt. Aan dergelijke
gedweeheid heeft , in school en kerk , zijne rigting ons niet gewend. Hij is warm voorstander van afzonderlijke scholen ; er
zijn waarschijnlijk redeuen, misschien zeer goede redenen, waarom.
dit niet bij zeer velen het geval is ; waren zijne geloofsgenooten
even warme voorstanders als hij , reeds lang zouden wij ze gehad
hebben.
Schier zijne
1k kom tot den tweeden spreker uit Amsterdam a
.

gansche rede was verwijzing naar de Grondwet. leer wel ; doch , bij
verschil van meening, mag hij niet als Grondwet opdringen wat hij
afleidt nit gewisselde en in uitdrukking dikwerf strijdige stukken;
vooral niet redeneren uit pourparlere over een contract do ut deg 1.
ik durf het woord heDe spreker heeft met groote warmte
vigheid niet gebruiken — geklaagd over het onregt , hem en den
zijnen aangedaan; hij sprak van paria8 en vergat dat het juist om
geliikheid te doen is ; gelijke behandeling der gezindheden. Maar
de vraag is : vordert gelijke bescherming eenheid der volksschool
Nu voeg ik er bij , verlangt ge meer dan gelijkheid , en wilt gij
uw gevoelen , het gevoelen der minderheid , met verongelijking der
meerderheid , opdringen , dan zou men , niet buiten , maar in de
Grondwet (ook art. 196 is er) een middel zoeken om dit te beletten.
Eerie laatste aanmerking (ik bedoel alleen de rigting , niet persoonlijke overtuiging) is : gij treedt niet op als braeliet, maar als
Een groot gedeelte van uwe geloofsgenooten is met
flaw/
uwe verdediging niet gediend. De verdediger der Israeliten ben ik.
Denk aan 1798 , toen bij de politieke emancipatie van uw yolk (of
zijt ge niet meer een yolk ?) van de 50,000 Israeliten tiers , een
dankadres bij de Nationale Vergadering ter tafel hebben gebragt.
Ik kom tot het andere lid uit Amsterdam h. Hij heeft ons op
gevaarlijk terrein gebragt , toen hij zeide dat de tegenpartij zijne
onchristelijkheid verlangt te beschamen. Geen discussie is denkbaar , als niet op den voorgrond is dat wij de rigging bestrijden
1 De heer Godefroi had gezegd : „het beginsel van vrijheid van onderwijs
is, als het ware, de prijs geweest waarvoor in 1848 het behoud der openbaregemengde school is gekocht."
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en niet het hart. Onder hen, die het systeem en vroeger verdedigd
hebben en nu voorstaan , zijn voortreffelijke Christenen , in den
waren zin van het woord. Waar zou het hier met ligtgeraaktheid
heen ? gisteren nog verweet men ons dat hetgeen wij verlangen
de ondergang is van den Staat ; wij vice versa. Deze rigting vooral
achten wij gevaarlijk; zij (ik spreek niet van den persoon) is meer
dan wij heftig tegen Rome , en zij is het die aan Rome den weg
baant ; zij heet gematigd, en bereidt den triumf van hen wier overdrij ving zij afkeurt, met wie zij in beginsel, en te dezer zake ook
in het nec plus ultra der toepassing, overeenkomt. De hoogachting
en liefde , die wij met zoo velen, om talenten en karakter, aan het
geachte lid toedragen , verdubbelt zi,jn invloed en zijne verantwoordelijkheid , en ook ooze verpligting om hem te bestrij den.
Ook wij verlangen een algemeen Christendom, niet door ter-zijdestelling van kerkleer, maar door, te midden van de verscheidenheid
der kerken , de aandacht te rigten op de hoofdwaarheden waaromtrent, gelijk de Tweede Kamer in het Voorloopig Verslag van 1855
het uitdrukte, alle Christelijke gezindheden het eens zijn. Wij verlangen een positief Christendom. De spreker heeft gewaagd van eene
uitdrukking, die hij zonderling noemde „het Christelijk element".
Niet minder zonderling is het van positief Christendom te gewagen. Vroeger dacht men dat niet positief Christendom geen Christendom was. Ook wij houden liefde , verdraagzaamheid, al wat wel
luidt, voor de vrucht van het Christendom, het verschil ligt hierin;
wij willen de vrucht met den wortel, anderen willen zonder den
wortel de vrucht. De groote menschelijke taak zal voortaan , in
den Staat en in de school , zonder het positief Christendom worden volbragt.
In den Staat. De proef is reeds genomen , want dit is de
hoofdgedachte van de Revolutie : ontwikkeling van den mensch
buiten het Christendom; verbroedering of broederscha_p door geenerlei exclusivistne beperkt : de leer van 1789, waarop gevolgd is 1793,
1830, 1848. Is dit de laatste datum op de lijn ? — In deze
hoofdgedachte ligt de kiem eener verbroedering van de menschheid,
misschien onder Christelijken naam , tegen alien die gelooven aan
den levenden God. Niet ten onregte schrijft een staatsman, aan
wiens gezag wij beiden veel hechten , Guizot , reeds van onzen
tijd : „D'un cote, les incredules , les pantheistes, les sceptiques de
toute sorte , les purs rationalistes ; de l'autre les Chretiens. Les
Chretiens seuls ont le Dieu vivant 1."
Thans is er, zegt hij , overal kerkeliike reactie, ondersteund ,
met bij-oogmerken , door de wereldlijke magt ; weldra zal men aan
wereldlijk en kerkelijk absolutisme overgeleverd zijn. Ook ik heb
met groote bezorgdheid hetgeen in verschillende landen plaats
1 „ Aan den eenen kant , de ongeloovigen , de pantheisten , de twijfelaars
van allerlei soort , de rationalisten ; de Christenen aan den anderen kant.
Alleen de Christenen hebben den levenden God".
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vindt gadegeslagen ; ik ben ook beducht voor de politiek , gelijk
Stahl het treffend uitdrukt , des Niederh,alten8 die , door het ten
onder houden, door reactie , nieuwe revolutie kweekt. Maar is
het ook reactie , wanneer Staat en Kerk , in eigen sfeer onafhankelijk , elkander de hand reiken ten nutte der maatschappij ,
ook ter onderlinge bescherming ? Hoor nog eens Guizot : „La
cause de l'autorite civile et de la religion Chretienne est evidemment commune ; l'ordre divin et l'ordre humain , 1'Etat et l'Eglise
ont les memes perils et les memes ennemis 1." Meent gij de booze
geesten te bezweren door het humanitarisme , zonder dogma en
zonder Kerk ? Vergeet gij dat het Christendom , ook volgens den
spreker uit Deventer a oorsprong der Europesche beschaving, Nederland en Europa gevormd heeft door de verkondiging van Jezu8
Christus en dien gekruist , van het dogma, waarop moraal en beschaving is gevolgd?
Ten bewijze van reactionaire strekking hoorden wij drie citaten.
Een uit Chalmers. hit Chalmers , voorstander van gewetensvrijheid , ijveraar voor de emancipatie der Roomsch-katholijken , en
ofschoon gehecht gebleven aan het verband van Staat en Kerk,
een der voornaamste stichters van de Vrije kerk , ten einde in
Christelijke pligtbetrachting niet te worden belemmerd door wereldlijk gezag 2
Een ander citaat , uit Stahl , over het gevaarlijke van gewetensvrijheid en tolerantie. 1k zou bijkans vermoeden dat de geachte
spreker meer gelezen heeft in de schriften van Bunsen dan van
Stahl ; ik aarzel niet te verkiaren (en dit is waarschijnlijk het
denkbeeld ook van Stahl) dat elke tolerantie gevaarlijk is , die
niet in stellige godsdienst haar grondslag heeft. Wacht u voor
de verdraagzaamheid der godsdienstloosheid of ongodisterij. Niets
is zoo intolerant.
Een derde citaat betreft het overbrengen van hetgeen in 1795
en 1798 is gebouwd, van het zand op een rotsgrond. Dit neem ik
gaarne voor mijne rekening. Dit is het doel van mijn streven geweest ; het goede der denkbeelden van 1795 te behouden , met terzijdestelling van het beginsel waardoor verwezenlijking belet wordt.
Wat is de uitkomst onzer constitutionele stichtingen sedert 1795
geweest ? eene reeks van constitutionele bouwvallen. Door reactie
versta ik terugkeer tot afgesleten vormen ; wilt ge ook het herne.

1
Het staatsgezag en de Christelijke Godsdienst hebben blijkbaar eene
gemeenschappelijke zaak. De Goddelijke en de menschelijke orde , de kerk
en de Staat hebben dezelfde vijanden, worden door dezelfde gevaren bedreigd".
2 De zinsnede waarop de aanklagt van reactie gegrond werd , was volgens
opgaaf van den heer Bosscha : „ Nooit moeten wij vergeten dat de godsdienst — dat is bier de Christelijke kerk — de moeder geweest is onzer
scholen , en dat , als wij ons aan het gezag dier moeder zouden onttrekken,
alle zegeningen welke zip in vroeger dagen over ons Land gebragt heeft, spoedig zouden verloren gaan".
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gaarne reactionair.
Tic kom tot de school. Ook daar moet , volgens den spreker,
alleen het niet-positief Christendom worden geduld. Ook dit is geen
nieuw denkbeeld , het is dat van Rousseau , door Basedow en zeer
velen in leer en praktijk ontwikkeld, en waarbij , door voorbijzage
van het bederf der menschelijke natuur , de opvoeding in eene rigting die jammerlijke uitkomsten gehad heeft, geraakt is 1 .
De spreker beriep zich op Guizot en Robert Peel. Ik zou gaarne
bewijs zien dat een hunner,, dat thans eenig staatsman of opvoedkundige van naam onder de verdedigers van het humanitarisme
op de volksschool behoort.
Overal bijna is er in het schoolwezen eene , mar het Christendom als eenig redmiddel uitziende , reactie ; reeds sedert vele jaren
in Frankrijk openbaar ; in Nederland , weet ge sedert wanneer ?
sedert 1806. De wet van 1806 is reactie tegen het onchristelijke van voorafgaande wetten. Zij heeft tweederlei strekking : zij
verlangt eenheid der volksschool en Christelijken zin. Maar is het
een en het ander doel, eenheid en Christelijkheid , niet gezamenlijk
bereikbaar , is keus onvermijdelijk , wat dan , Christendom of eenheid ? Van de wet van 1806 heeft men eerst een werktuig van
proselytisme gemaakt ; oorzaak grootendeels der ellende van 1830.
Naderhand , toen dit niet gelukt was , verviel men , om de gemengde school rand name, in een accommodatiestelsel, waarbij
men langen tijd de mogelijkheid eener volkomen verloochening van
hetgeen ons dierbaar is , niet voorzien heeft.
Toen ik ten jare 1840 in deze zaal verklaarde dat de Bijbel
op een aantal scholen niet meer gebruikt werd , is mij dit als
laster toegerekend. In 1848 schreef een bekend voorstander van
de gemengde Christelijke school, de hoogleeraar van Swinderen ,
sluit men het Christendom buiten , geen Christen in Nederland
die van zoodanige school gebruik maakt. Nu geeft men alles prijs.
Daarbij maken thans velen eene verrassende wending. T)e gemengde school , allengskens van al wat men vroeger onmisbaar
achtte beroofd, is en blip de nationale en Christelijke school;
het accommodatie-stelsel wordt eene hulde aan het humaniteitsidee, en wat noodzakelijk kwaad was, wordt nu ideaal. Maar, zegt
men, waarover klaagt ge? gij hebt vrijheid van bijzonder onderwijs.
her zij het mij vergund op te nemen, wat de afgevaardigde uit
Deventer a bijbragt: vroeger waart gij te vrede met bijzondere scholen. Te vrede, waarom? omdat er geenerlei kans was hetgeen ons
verder toekwam, te bereiken, omdat het mindere reeds veel was, toen
de vrijheid van bijzonder onderwijs (eigenlijk hebben wij ze nog niet)
schier overal aan band werd gelegd. Aan het openbaar schoolwezen
zegt men, geeft de Staat de rigting die met het algemeen belang
1
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ontken ik. Die vrijheid is ongenoegzaam, zij blijft een privilegie
voor meervermogenden. Eerst dan is er vrijheid van onderwijs,
wanneer het openbare schoolwezen zich rigt naar de behoefte des
yolks. De spreker vraagt telkens : moet het openbaar onderwijs
geregeld worden naar het kerkgeloof? Er is eene hoogere en eenvoudiger vraag: moet het openbaar onderwijs , door de natie bekostigd en voor de natie bestemd, bruikbaar zijn voor het yolk?
bruikbaar zijn, in hetgeen de bevolking, als conditio sine put non
eener school, behoeft en verlangt? Is het dit Diet, zoo kan het op
den duur niet bestaan ; dan moet men tot een ander stelsel komen;
het onderwijs, met subsidie en onder toezigt van den Staat, overlaten aan de Kerk. Door de verpligte gemengdheid , ook van.
Christenen en Israeliten , zult gij een beginsel , niet van eensgezindheid , maar van tweedragt hebben gelegd. Tweespalt in de
openbare school; tweedragt door de concurrentie met een bijzonder
onderwijs dat het openbare niet schraagt en aanvult, maar, in een
kamp op leven en dood , bestrijdt. Geene Kerk , waarin nog een
overblijfsel is van levenskracht en van bezorgdheid voor het heil
der zielen , die niet stelselmatige mededinging organiseert. In
plaats van afdoening, zal er een termijn van tweedragt en daardoor
welligt van overgang zijn.
De vrijheid van bijzonder onderwijs is , zegt de spreker nit
Amsterdam b weldaad voor het yolk. Neen, in uw systeem is ze
niet weldaad, maar onheil. Indien inderdaad alleen uw systeem
echte verbroedering te weeg brengt en met de waarde van den
mensch overeenkomt , dan is die vrijheid (gij zijt er geen warm
verdediger van geweest) heilloos. Dan moet ze gekeerd worden
door heilzamen dwang; een dwang die — nu van Danton sprake geweest is , mag ik immers eene aanhaling doen uit Robespierre? —
uitloopt op het denkbeeld dat de invloed der ouders op de vorming der kinderen moet worden belet; beschouwende de begrippen
van vader of moeder te Bien opzigte als „aliments eternels de
l'aristocratie et d'un fediralinne domestique qui retrecit les Ames
en les isolant 1 ." Inderdaad het isolement van familiebetrekking
is met algemeene verbroedering der valsche wijsbegeerte in regtstreekschen strijd.
Het Ministerie heeft gaarne actualiteit; welnu , mag ik aan den
spreker uit Amsterdam zeggen : wat geeft gij nu aan de protestantsche bevolking ? Ik zie wat gij haar ontneemt : Bijbel en yolkshistorie ; de gemengde school duldt geen behandeling van hetgeen
aanleiding tot twist geeft. Ik acht in haar algemeenheid de beschrijving onjuist, die men bier wel eens van Roomsch-katholijke
,

1 „ De gehechtheid der ouders aan de kinderen is een eeuwigdurend voedsel
van aristocratie en van een huisselijke zelfstandigheid, die de zielen, door afscheiding, tot bekrompenheid brengt."

a BOSSCHA.

— 183 —
scholen gernaakt heeft ; ook de volkshistorie kan daar, uit een ander standpunt , met waarheidsliefde en billijkheid worden behandeld ; afzonderlijk kan het, maar gezamenlijk kan het niet. Ziedaar
wat gij ontneemt , en wat geeft ge ? surrogaten waardoor ik niets
erlang. Gij wijst op Kerk en huisgezin. De Kerk : maar wanneer
de Staat de school accapareert, er eene louter burgerlijk-maatschappelijke inrigting van maakt, wanneer de Kerk alleen voor de
godsdienstleer zorgt , wat wordt er van al wat aan de ve?broedering in de school ten offer gebragt is ? 0, zegt men , er zullen
godsdienstige scholen, vaderlaiidsche leesoefeningen, en wat niet al,
onder kerkelijken invloed opgerigt worden. Ei , wat is er door de
Kerk tot op heden ter neutralisering van het accommodatiestelsel
geschied ? En nu het huisgezin: opvoeding is de zaak der ouders.
Ongetwijfeld; maar in welken zin? meent gij inderdaad dat, bij
het meerendeel der bevolking , de ouders ter aanvulling van datgene waarin de school te kort schiet , in de gelegenheid zijn ? Wat
wordt er , wanneer gij het verband tusschen Staat, Kerk , school
en gezin voorbijziet, wat wordt er van het beklagenswaardige
yolk?
Dit herinnert mij de uitdrukking : „achter de kiezers ligt de
bevolking." lk heb vernomen dat daarbij eene koude rifling door
de Kamer is gegaan. 1k weet het niet ; wel heb ik ze gevoeld,
toen de spreker nit Zevenaar , met warmte en sierlijkheid , mij verweet het wekken van volksdriften , het aanspooren tot blind geweld , en wat dies meer zij ; vooral toen de spreker uit Deventer
mij zoo even hij Danton vergeleek. Het is desniettemin zoo ; wij
mogen niet enkel zien op le pays legal ; wij moeten ook letten op
eene bevolking , die regt heeft volgens haar zeden en geloof te
worden bestuurd. Ik was nooit democraat of demagoog ; al wat op
de uitdrukking volgde , had den anti-revolutionairen spreker uit
Deventer kunnen overtuigen dat ook ik van de methode die hij
afkeurt een afkeer heb, en de spreker nit Zevenaar zou zich
inoeite hebben bespaard , zoo hij gelet had op de rigting van
mijne rede, vooral aan het slot, daar ik bevrediging der gezindheden door de onderwijswet verlang. Van het gezegde neem ik
Diets terug. wanneer ik zie welke gevoelens hier worden beaemd
en hoe velen in de hoogere en middelklassen door den stroom
der opinie worden medegesleept, hecht ik veel aan het denkbeeld;
er is nog een talrijk deel der bevolking, bij hetwelk , omdat
de tijdgeest er minder vat op heeft , het orgaan dat voor dergelijke onderwerpen inzonderheid te pas komt , meer zuiver bewaard
is. Dan vlei ik mij , te midden van zooveel koelheid, dat daar
over den toeleg om het Christendom uit elke openbare school te
verbannen , telkens meer verbazing zijn zal. Vreest niet voor de
Nederlandsche bevolking, zoolang zij aan positief Christendom gehecht is ; zoolang zij in de Heilige Schrift leest : „weest alle menschelijke ordeningen onderdanig om des Heeren wille." Hebt medelijden met haar en bedenkt dat vrijheid van bijzondere scholen
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haar meerendeels niet haat. Laat ons , mar het treffende woord
van een leeraar onzer Kerk a , als wij scholen kunnen hebben gelijk wij die verlangen, ingewanden der ontferming hebben voor
hen, die geene keuze hebben, maar wachten moeten op hetgeen
him gegeven of gelaten wordt.
De spreker uit Zevenaar zeide , met veelbeteekenenden wenk, dat
in den laatsten tijd hier te lande reeds te veel in dergelijken zin
geschreven was. Welaan , ik heb gezocht n aar de , mijns inziens,
sterkste zinsneden van dien acrd door mij geschreven en waarvan
ik geen woord herneem: „Ook onder de grove pij van ambachtsman
en daglooner kan een Nederlandsch en Christelijk hart slaan. Lees
de Kerkhistorie, ook de geschiedenis der Iteformatie, en vraag u
of niet menigwerf de Heer het zwakke der wereld heeft uitverkoren , opdat Hij het sterke zou beschamen. Vooral tegenover de
vrijzinnige rigting die , in Staat en Kerk , voor nutie en gemeente
(volgens haar, de onkundige volksmassa) verregaande minachting
betoont , is de herinnering niet overtollig : „„ op de regten en behoeften en op het oordeel van het Nederlandsche yolk, ook buiten
den kring door de kieswet aefg6bakend, moet worden gelet. Ja, ook
op het oordeel van den geringste naar de wereld, omtrent vragen
welke met hart en geweten , met geloof en Christelijke pligtbetrachting in verband staan."" „Van den geringste naar de wereld,
die zijne levenswijsheid in de Heilige Schrift zoekt."
_

Nog een enkel woord over het amendement.
Itegeling van het lager onderwijs in de hooldIrekken. Van onderscheidene zijden is daarop aanmerking gemaakt, vooral door den
spreker uit Deventer. Vroeger, zeide hij , had ik veel spoed gemaakt. Natuurlijk ; met het oog op de Grondwet en op het belang
van de zaak. Later had ik steeds vertraging gewenscht. Neen;
ik heb altijd begeerd , even als nu, partiele regeling , om niet te
vallen in onberekenbaar uitstel, en ik heb altijd gepoogd of te
weeren wat tegen mijne overtuiging gekant was. Ik wil er bijvoegen dat ik, niet minder dan de spreker, de discussie over het
vorig ontwerp wenschelijk gekeurd* heb ; vermits daarbij de verschillende rigtingen , veel meer dan tot dusver, in beginsel en
finiri oportet;
strekking, zouden aan het licht gekomen zijn.
ik heb die spreuk aangehaald in geheel ander verband. Ik zeide:
zij mag niet gebezigd worden om het gemeen overleg te verbreken en den Koning te dwingen. Den Koning; niet een Koning
wiens gezag op tweeslachtigen, grondwettigen en historischen, grondslag berust ; zoodat , naar omstandigheden , hij nu eens bet eene,
dan weder het andere standpunt verkiest. Nem; ik heb integendeel het voorregt der eenzelvigh,eid van het grondwettig en historisch Koningschap geroemd.
Hiertegen
Behoefte van eene grootendeels Christelijke bevolking.
zegt men : op de behoefte ook van het kleinere deel moet worden
a BEETS.
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van mijne woorden bestond.
Evenmin vat ik het bezwaar, namens de Regering door den
Minister van Justitie ingebragt, dat het amendement tweespraak
tusschen de Grondwet en de behoefte der bevolking onderstelt.
1k zou het welligt begrijpen, zoo ik enkel van de Grondwet en
niet van getrouwe naleving der Grondwet gewaagd had. Ik begrijp
het vooral niet , in verband met de geheele toelichting van het
amendement.
Mijn voorname doel was , in antwoord op de troonrede , hulde
te brengen aan bet geopend oor en hart des Konings voor de gemoedsbezwaren van zoo velen zijner onderdanen; door het waarderen
zijner vorstelijke bedoeling. Ik rekende hiervoor op de ondersteuning van het Kabinet ; ik houd mij overtuigd dat dan het amendement veel bijval gehad zou hebben ; nu is het tegendeel ontwijfelbaar ; daarom zal ik het waarschijnlijk intrekken.
Na eenige woordenwisseling , begreep nu de Regering , daar zij in het
amendement van den beer VVintgens berustte , zich evenzeer bij het opstel
van de Commissie „ te kunnen nederleggen" ; en wel — zeide de Minister
van Justitie — omdat „ bedoeld wordt hetzelfde denkbeeld dat de Regering
wenschte uitgedrukt te zien ; dat namelijk de Kamer niet onherroepelijk blijft
bij haar gevoelen , maar nog een ander denkbeeld aannemelijk , niogelijk
acht".
Door zooveel wederzijdsche welwillendheid viel de oorzaak der spanning
voor het oogenblik weg. De wijzigingen werden ingetrokken ; de § aangenomen met 59 tegen zes a , het Adres met 61 tegen vijf b stemmen.
Een wapenstilstand waarin evenwel door niet velen een blijk van verzoening of voorteeken van den aanstaanden vrede gezien werd.

22 November 1856.
*,,,* Het Verslag over de Begrooting in haar geheel was in gansch niet
vredelievenden toon. Men verlangde niet meer algemeene en onbestemde
gezegden , voor zeer onderscheidene opvatting vatbaar ; maar „ eene duidelijke ondubbelzinnige verklaring omtrent de staatkundige gedragslijn". Immers „niet eens had de Kamer afdoende opheldering ontvangen omtrent de
inzigten der Regering ten aanzien der regeling van het lager onderwijs, en
dus van het punt , 't welk , volgens de gedane stellige verzekering, tot de optreding van nieuwe raadslieden der Kroon aanleiding heeft gegeven". — En
• wat las men in de Memorie van beantwoording ? „ De Regering ziet er niet
het minste nut in thans in eene tijdroovende discussie te treden, welke alleen
vruchtbaar kan zijn wanneer hare denkbeelden in bepaalde wets-ontwerpen
' algemeene beginselen der Regering op dit punt zijn
zijn geformuleerd. De
herhaaldelijk medegedeeld ; zij wil het groote beginsel der wet van 1806, de
gemengde school , in het algemeen vasthouden. Doch zij wil opvoeding niet
geheel van onderwijs afscheiden ; zij wil den Christelijken geest , die vormende kracht onzer maatschappij en zonder welken beschaving in materialismus ontaardt, niet wettelijk nit de school verbannen zien". — Te midden
dezer nevelachtige bewoordingen was dit alleen bij toeneming blijkbaar : het
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Ministerie is tegen het beginsel waarvoor iedereen dacht dat het opkwam ,
gekant.
Niet langer mogt het stilzwijgen worden bewaard. Ik zou echter gaarne
gewenscht hebben eerst te vernemen welke houding door de erkende leiders
van de meerderheid aangenomen werd. Die wensch scheen wederkeerig
te zijn. Na eene vraag van den beer Dommer van Poldersveld over den
tijd waarop de wet gereed zijn zou en een voor het Ministerie tamelijk welwillend advies van den heer Zijlker, vroeg niemand bet woord. De Minister
van Binnenlandsche Zaken bepaalde zich met aan den heer Dommer te verklaren dat hij omtrent het tijdstip der indiening van de wet op het lager
onderwijs geene belofte kon doen : er bijvoegende : „ Ik kan mij naauwelijks
voorstellen dat de algemeene beraadslagingen , na het weinige dat heden morgen gesproken is , gesloten zouden zijn". Wederom scheen niemand het
woord te verlangen. Eindelijk trad de beer ter Brugghen Hugenholtz op ,
met de betuiging : „ Ik zou het betreuren dat de algemeene beraadslaging
over de begrooting bier op deze wijze met een enkel woord zou afloopen".
Na hem, nog een woord van den heer Dommer ter repliek. Toen stond, gelijktijdig met mij, de Minister van Justitie op en zeide (na ook zijne bevreemding over bet zonderlinge zwijgen kenbaar te hebben gemaakt) o. a. „ De
quaestie van het onderwijs is niet geweest de eenige oorzaak van het optreden van dit Ministerie. Ook is dat optreden niet geweest de wensch om
te voldoen aan al de eischen of de wenschen en voorstellen , of de droombeelden , of hoe men het ook noemen moge , die nedergelegd zijn in alle de
petitien die bij honderden aan deze Kamer zijn ingediend. De Regering heeft
simmer gezegd dat het hare bedoeling en het oogmerk van haar optreden
was om gevolg te geven aan al hetgeen die petitionarissen, van uit verschillende kerkelijke en staatkundige standpunten hebben verlangd , om hun alles
te doen erlangen wat zij begeerden.... Dat de Regering thans hetgeen toen
kon gehouden worden voor den eisch welligt der meerderheid in deze Kamer , zoude opofferen aan de minderheid ; — dat is volstrekt niet gezegd en
ook de bedoeling niet geweest. Men doet zeer verkeerd , wanneer men het
Ministerie thans voorstelt als geroepen om alle eischen te bevredigen , alleen
der petitionarissen van de maanden April en Mei". — Ook op deze laatste
mededeelingen was tegenspraak niet overtollig. Wederom vroeg niemand
het woord; de Kamer van den President scheen te zullen vallen ; uitstel tot
aan Hoofdstuk V zou , daar bet onderwerp als regeringsquaestie moest worden behandeld , ongepast zijn geweest. Dus vroeg ik thans, met leedwezen
en toch zonder aarzeling , het woord.

Dat ik het woord opvat na den Minister , is niet om het Ministerie te kwellen ; ik was met den Minister opgestaan om het
woord te erlangen. Evenwel niemaud zal het verwonderen dat
ik huiverig geweest ben in deze discussie te spreken. De toestand van welligt geen lid dezer Kamer is zoo moeijelijk als de
mijne. Daarbij ben ik , gedeeltelijk althans , onvoorbereid ; want
dat ik reeds heden gedwongen zijn zou te spreken , kon ik voorwaar na het Voorloopig Verslag naauwelijks voorzien. Zoo mag
ik dan , bij de gewigtige beraadslaging die is aangevangen (want
ik acht het een begin) , de toegeeflijkheid van de Kamer en het
Ministerie inroepen.
Ik heb met groote belangstelling op 24 September de mededeelingen
vernomen omtrent de oorzaken der vorming van dit Kabinet. Ik
zou gewenscht hebben dat het mogelijk geweest ware nog vollediger de gewoonte te volgen van Engeland ; zoodat alles beschouwd
wierd als behoorende tot eene publieke zaak, waarbij geen vertrouwelijkheid te pas komt. Dit alleen is het middel om iedereen
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te vrijwaren tegen misverstand , verdenking, verwiit. Maar ik heb
xnij verheugd over de ontvangen mededeeling, omdat daaruit gebleken is dat de wil des Konings is geweest , het acht geven op
de gewetensbezwaren der petitionarissen
niet om te voldoen
aan hetgeen in ieder verzoekschrift te berde gebragt is , maar om
te letten op de hoofdgedachte van het petitionnement. En welke
was die ? het protest tegen de gemengde school volgens het systeem
van de groote meerderheid , zegt men , van deze Kamer. Een protest
waarbij gevraagd werd : Of, gelijk bij zeer velen het geval was ,
de afzonderlijke school , • Of datgene wat niet gevraagd kon worden zonder , bij noodzakelijke gevolgtrekking, tot de afzonderlijke
school te geraken.
Dat was het hoofddenkbeeld. En het petitionnement stood niet
op zich zelf, het was een vorm , waarin zich het systeem openbaarde , in en buiten deze Kamer jaren achtereen verdedigd : de
afzonderlijke school , omdat vereeniging van alle gezindheden onmogelijk is , zonder te vervallen , Of in eene godsdienstlooze of in
eene erger dan godsdienstkoze school. Derhalve de Koning verlangde dat aan die gewetensbezwaren voldoening gegeven wierd;
ziedaar het hoofddenkbeeld, hetwelk door den Minister is bekend
gemaakt, als drijfveer tot de vorming van het Kabinet. Dit was
de gedachte des Konings , die niet ik in deze Kamer breng , maar
die in deze Kamer als gedachte des Konings is gebragt , als gedachte door het Ministerie aanvaard ; en die blijft het persoon4jke
gevoelen , de wil des Konings , het mandaat dat hij aan dit Ministerie gegeven , de taak die hij aan dit Kabinet opgelegd heeft.
Dit is dus de hoofdgedachte, en nu de hoofdpersoon I Hij , aan
wien de vorming van het Kabinet werd toevertrouwd , is een mijner meest hooggeachte vrienden , die de onhoudbaarheid der gemengde school jaren achtereen heeft verdedigd ; die bij uitnemendheid zelfstandig , evenwel , in deze Kamer anderhalf jaar , bij de
moeijelijkste vraagstukken over kerk en school , ook bij dit vraagstuk , altijd in practische resultaten met mij overeengestemd heeft.
Hoedanig dan moest de indruk wezen op ons , op mij , op de geheele natie, bij de mare der optreding van dit Kabinet ? heeft
iemand getwijfeld of het werd gevormd in anti revolutionairen zin ?
Tot dus ver zal ieder erkennen dat ik de geschiedenis niet
reconstrueer. En hoe lang heeft bij mij de illusie geduurd ?
vijf dagen. Zij verdween op 5 Julij ; toen , bij de sluitingsrede,
ter tegemoetkoming aan de adressanten iets toegezegd werd, ja,
edoch zoo dat, naar mijn inzien , in de omschrijving van het
middel, reeds de mogelijkheid van tegemoetkoming uitgesloten
werd. Er zal gezocht worden naar een middel, zonder of te
wijken van het beginsel der gemen,gde school, waaraan sedert 1806
de natie gehecht is; zonder of te wijken van het beginsel , waartegen , in de hoofdrigting , het geheele petitionnement gekant was.
Wat moet ik op dit oogenblik in deze gewigtige beraadslagingen doen ? Wat moet ik nu doen , die jaren lang het stelsel
—
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meer dan iemand , telkens de bezwaren der petitionarissen ter sprake
en op den voorgrond gebragt heb ? Wat moet ik doen tegen over
deze houding , gelijk ik ze mij voorstel, van het Kabinet ? Wat
moet ik doen bij de voorspiegeling telkens , en ook dezen morgen ,
gedaan , dat in dit opzigt , het tegenwoordige geene andere uitkomsten zal opleveren dan het vorige Kabinet dat ooze verwachting zal uitloopen op droevige teleurstelling ? Is mijne bezorgdheld onbillijk ? mag ik pligt verzaken om het pijnlijke van pligtbetrachting ? Men zegt dat ik altijd opposant ben. Ik zal altijd
opposant zijn , zoolang men zich tegen de beginselen opponeert
die ik met vastheid van overtuiging belijd ; wanneer men , als
iemand bondgenoot begeert te zijn , tegen hem positie neemt ,
wordt hij uit noodzaak opposant. Evenwel , ik ben een zonderling
opposant. Vooreerst wensch ik gematigdheid te betrachten ; ten
andere , en vooral , begeer ik , terwiji ik mij tegen hetgeen ik als
afwijking beschouw, verzet , dit Ministerie te ondersieunen , gelijk
het gevormd werd. Het is mij , voor zooveel ik vermag , te doen,
niet om dit Ministerie aan het wankelen te brengen , maar om het
te bevestigen op het terrein , waarop het , door het mandaat des
Konings , is gevestigd. Van daar de vraag : hoe kunt langs
Ik verlang bijna
het nu ingeslagen spoor , u kwiiten van de taak ?
geen antwoord , alleen nader overweging der bedenkingen die ik
mij veroorloof.
Het groote punt is thans niet : wanneer zal de wet op het onderwijs in deze Kamer gebragt worden ? Wel acht ik de mededeeling hieromtrent , niet in bedoeling , maar in uitkomst , het middel
om de zaak naar een geheel onzekeren afstand te verschuiven.
Wanneer de wetten op het hooger , middelbaar en lager onderwijs
te gelijk worden behandeld , zal minstens nog anderhalf jaar verloopen , eer hierdoor het gevoelen der Kamer wederom geconstateerd zij. En wat dan ? dan zullen wij , even als heden , staan
tegenover hetzelfde hoofdbezwaar wij zullen geen tred zijn gevorderd , en, ten derden male, een gedeeltelijk nutteloozen en althans
niet doeltreffenden arbeid hebben. verrigt.
Hoe dit zij , de vraag is niet : wanneer zal de wet ingebragt worden ? maar : wat is het systeem van dit Kabinet in het vraagstuk
waarop het geformeerd is? eene vraag , die deze algemeene beschouwingen en den geheelen toestand van het Vaderland beheerscht.
Het Ministerie heeft eene bepaaldelijk aangewezen taak : welnu , op
welke wijze en door welk middel zal het zich van die taak kwijten ?
De meeste leden van het Kabinet schijnen , naar ons berigt is ,
in eene afwachtende positie omtrent het middel naar hetwelk zou
worden gezocht. De verantwoordelijkheid rust op den Minister
van Justitie en den Minister van Binnenlandsche Zaken , vooral
op den eerstgenoemde , die dit Kabinet gevormd heeft. Welnu ,
wat is het middel , waarvan men thans , naar ik onderstel , in het
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bezit is ? Er wordt in de Memorie van Beantwoording gezegd
dat de algemeene beginselen der Regering op het lager onderwijs
herhaaldelijk zijn medegedeeld. Desniettemin zou het mij onmogelijk zijn , uit de onderscheidene stukken , opgaaf van het gevoelen der Regering te doen ; noch wat de algemeene politiek, noch
inzonderheid wat het onderwijs betreft.
„Het Gouvernement wil Beene exclusive politiek." 1k dacht dat
elke waarheid exclusief is ; dat elke politiek het tegendeel van
het stelsel waarop zij gebouwd is, uitsittit.
Eene verzoenende staatkunde. In welken zin ? Bij het adres
is dit reeds van de andere zijde der Kamer gevraagd. Eene
Regering , die zich boven de partijen stelt. Ik houd mij nog aan
den wenk van een Duitschen nabuur , dat een Gouvernement, hetwelk zich boven de partijen stelt, doorgaans order de partijen
raakt 1 . Een Kabinet dat tot leus heeft : „Refit voor alien."
Maar deze en andere fraaije uitdrukkingen, ook in de Memorie van
Beantwoording, teekent ieder lid van elke Kamer en van elk Kabinet. Dit alles te zamen is nog geen kenmerk.
Wat is uwe practische conclusie P Ik vraag dit vooral omtrent
het onderwijs ; hetgeen mij duidelijk voorkomt, is , dat uw systeem
niet overeenkomt met het onze, Diet met het petitionnement. Ik
wees op de sluitingsrede en het niet afwijken van het beginsel der
gemengde school. Ik wijs op de Troonrede en de verheerlijking
der volkseenheid. Ik wijs op de Memorie van Beantwoording. De
vorige Minister van Binnenlandsche Zaken zou tegen de periode
der sluitingsrede geen bezwaar gehad hebben en , met uitzondering
welligt van een woord, waar gesproken wordt van aaii het groote
beginsel der wet van 1806, de gemengde school , vast te houden,
in het algerneen, zou de zinsnede in de Memorie van Beantwoording onderteekend worden door de gansche Kamer, ook door de
beide medeleden uit Amsterdam a , die , bij het adres, met zooveel
kracht het woord tegen mij hebben gevoerd. Wij willen allen (het
is eene uitdrukking waaromtrent wij hier, naar den trant dezer
tijden , eene unie zouden kunnen vormen) den Christelijken geest,
die vormende kracht onzer maatschappij , zonder welke alle beschaving in materialismus ontaardt.
Zoo weet ik wat het systeem der Regering niet is. Het onze
is het Diet; maar wat is het ? ziedaar wat raadselachtig blijft.
Evenwel , het raadsel schijnt voor oplossing , althans voor gissing,
vatbaar.
,

1 „Ich babe gefunden dasz die Winner von denen man sagt, sie stehen
iiber den Parteien meistens enter den Parteien stehen. Es sand ni.mlich
solche, welche sich rechts und links nach den Parteien umsehen , weil sie
selbst keinen sichern und unwandelbaren Maazstab der Ueberzeugung in
dem Herzen tragen, und deswegen , je nachdem die Parteien auszer ihnen
stehen, sorgzam abcirkeln , wohin man treten miisse, um gesichert und
unangefochten in der guteu Mitte zu stehen." Stahl.
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Op welk middel heeft men het nog ? De keus der middelen is
zeer beperkt. De Kamer , na langdurig en herhaald onderzoek,
weet dat er niet vele alternativen zijn. Het eenige wat ik mij als
schema van het Gouvernement voorstel , is : de Chrieteliike gemengde
volksschool, als regel, zoo dat de uitzonderingen gemakkelijk worden gemaakt. Natuurlijk niet de Christelijke volksschool in naam;
dit kan niet. De Minister van Justitie heeft zich daartegen steeds
en onder anderen in 1854 verzet. Bij dit eerste citaat herinnert
men welligt dat het een min gracieus middel is van oppositie iemand met zich zelven in tegenspraak te brengen. 1k daarentegen
acht dat wij Of consequent moeten zijn aan ooze antecedenten , of
bereid aan te toonen waarom wij het niet zijn , en bovendien mag
ik, in eene zaak van zooveel gewigt, geen afstand doen van den
steun, dien het gezag der opinie van den Minister mij geeft. 1k
zeg : de invoering eener Christelijke volksschool in naam mag ik
niet onderstellen ; immers , nog in 1851, verheft de Minister zich
tegen dezulken , die vroeger „in de school niets anders wilden zien
dan eene inrigting voor burgermaatschappelijke opleiding , gelijk
men het noemde, en die er nu de bepaling van Christelijk wel bij
willen nemen, maar zich haasten daarbij protest aan te teekenen
tegen alle kennisneming op de school van hetgeen het Christendom
in zijn feiten en daaruit voortspruitende leeringen ie, waaraan zij ,
oin haar verdacht te maken , den hatelijken naam geven van koud ,
levenloos, doornachtig, spitsvindig, dogmatismus." Geene godsdienstlooze of deistische school met bedriegelijke leus. Dus de
Maar wat wordt dit ? een
Christelijke volksschool in der daad.
van beiden : de prote8tantgehe school tegen de Grondwet , of de
rationali8ti8ehe school , evenzeer tegen de Grondwet; een systeem,
waartegen de Roomschen , en Protestanten als wij , zich jaren achtereen , als tegen het meest verderfelijke , hebben gekant. Ook dit
wil ik naauwelijks mogelijk achten; de Minister zelf heeft, mede
in 1854, met uitnemende klaarheid betoogd , wat ook vijftigjarige
ervaring hier te lande overvloedig geleerd heeft , dat vereeniging
van Roomschen, en Protestanten, dat, gelijk hij zich uitdrukt, „het
beginsel van gemengdheid verwerpelijk is , wijl het de mogelijkheid
eener toepassing van het Christelijk beginsel op de school, zoowel
naar Roomsche als naar Evangelische opvatting, uitsluit."
En mogt desniettemin dit het middel zijn hetwelk de Regering op het oogheeft, dan bid ik haar ernstig na te gaan of
er voor de aanneming eenige de minste kans is. wij zijn dit
station van onderzoek voorbij ; wij hebben het achter ons gelaten,
toen , in het tweede verslag der Kamer, de meerderheid verdween
welke in het eerste verslag vasthield op de gemengde school aan
de hoofdwaarheden die aan de Christelijke gezindheden gemeen
zijn. Van veeljarige discussie plukt men somtijds schrale en ten
laatste toch eenige vrucht. Deze vrucht althans doet , gelijk de
geachte spreker uit Deventer a bij het adres gezegd heeft , de keus
a THORBRCKE.
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nu beperken tusschen twee stelsels die elkander uitsluiten , waaromtrent geen geven of nernen te pas komt. Een ander denkbeeld
kan nu nog gelden, als individuele opinie ; maar te vergeefs zou men
zich voorstellen dat zoodanige meening van een Minister , zelfs al
wordt door een Ministerie daarin gedeeld , door de Kamer zal
worden beaemd. De proefneming kan niet leiden dan tot schadelijk uitstel.
1k moet er , om de betrekking waarin ik ben en blijf tot den.
Minister, de bedenking bijvoegen : moogt gib het beginsel der gemengde school voorstaan , ondanks uwe antecedenten ? Ondanks
al hetgeen en elders en in deze Kamer , bij v. op den lsten December 1853 , gezegd is ? 1k ken uw karakter , ik weet dat ook
wat ik afkeur, bij u met edele beweegredenen moet in verband
staan ; ik verlies, bij de vergelijking, het duo cum faciunt idem non
est idem geenszins uit het oog ; maar ik beoordeel de daad , en
dan zeg ik : wanneer door u het tegendcel wordt voorgedragen van
hetgeen wij van dit Kabinet mogten en moesten verwachten — ik
were liefst deze eventualiteit nog van mij of — dan zou , meer
nog dan bij het vorig Ministerie , tegenspraak met antecedenten ,
meer verloochening van historischen oorsprong , meer voor ons
onverwachte en bittere teleurstelling zijn.
1k heb nog eene andere bedenking , in verband met het vorig
betoog , en ook hierop verlang ik geen onmiddelijk antwoord ; ik
verlang ze slechts aan den toets van het Kabinet en bepaaldelijk
van de Ministers van Justitie en Binnenlandsche Zaken te onderwerpen. Ligt in hun mandaat eene verzoenende politiek? zou de
zucht naar verzoening niet een gevolg en teeken zijn der zwakheid van het standpunt waarop zij zijn. geraakt ? Was verzoening
het denkbeeld dat bij de optreding van dit Ministerie aan de orde
van den dag was ? lag in het aanzijn zelf van het Kabinet niet
eene oorlogsverklaring aan de meerderheid van de Kamer? Omdat
het een levend manifest was, ging — gelijk men het uitdrukte 1 —
eene koude Tilling door het land ; wel te weten , door het liberale
land. En zoo de ongerustheid niet slechts , zoo als de Memorie
van Beantwoording zegt , van lieverlede , maar zeer spoedig week ,
was het omdat men het Ministerie aan het werk zag ? of was het
ook, omdat men, na de sluitingsrede, overtuigd was dat het Ministerie terugdeinsde voor de taak, die het evenwel op zich genomen had?
Dergelijk terugdeinzen zou dubbel te betreuren zijn, omdat het
Ministerie eene uitnemende positie had, die aldus zou kunnen worden verspeeld. 1k beweer niet dat de vorming van het Ministerie
op dat oogenblik de zaak verbeterd heeft. Neen. 1k herinner mij
op 28 April alhier de meening geuit te hebben , dat niets aan
de bestrijding der wet meer kracht geven zou dan wanneer, zonder
1 „ Er ging alom een kreet van verbazing op ; er ging , het is eene juiste
uitdrukking die ik onlangs vernam , eene koude rilling door het Land." De
heer van Zuylen van Nyevelt ; 24 Sept.
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schokken, zonder verrassende wendingen van politieke inzigten en
ontwerpen , een bedaard en naauwgezet onderzoek plaats had 1. Ik
geloof nog dat de meening niet onjuist was. Ik bejammer dat ,
toen de aandacht der natie op de aanstaande beraadslaging over
het onderwijs, in al haar deelen en onderdeelen, was gevestigd, de
gelegenheid is afgesneden om de verschillende gevoelens, door wrijving en botsing, in het Licht te stellen, veel meer dan tot op dit
oogenblik het geval is. Het was eene heilzame spanning, die plot-.
seling ophield. Nu wacht ik mij voor een vermetel oordeel, want
de vorming van het Ministerie kan met omstandigheden in verband
hebben gestaan die ons onbekend zijn. Doch bij de uitkomst is
hetzelfde gebeurd als wanneer de arts , terwijl het ligchaam nog
behoefte heeft aan de zuiverende kracht der koorts, haar te vroeg met
quinine coupeert. De vorming van het Ministerie op dat oogenblik
is dus , in zoover, geene verbetering van den toestand geweest.
En desniettemin , ik herhaal het , had het Ministerie , naar mij
voorkomt, eene uitnemende positie. Het werd ondersteund door
een groot deel van het Nederlandsche yolk. Door kiezers en geen
kiezers ; ik ben bevreesd voor al wat naar opwinding van het gepeupel gelijkt ; maar misschien nog meer voor miskenning van de
kracht die ik in den historischen volksgeest waardeer. Het Ministerie had een belangrijken steun aan dien volksgeest ; waar het
eene volkszaak bij uitnemendheid , waar het de dierbaarste regten
van vader en moeder betreft. Het Ministerie — wie twijfelt er
aan ? had grooten steun in het mandaat , in den bepaalden wil
van den Koning. Ik heb niet, voor zoo ver ik mij herinner, tot
de vleijers der Vorsten behoord ; maar ik durf beweeren dat, wanneer in Nederland de Koning, ik zeg niet zijn wil openbaart, maar
in het openbaren van zijn wil getrouw is aan de antecedenten van
zijn geslacht , die persoonlijke wil onberekenbare kracht heeft.
Het Ministerie had bovendien een onwaardeerbaren steun in het
antagonisme der Tweede Kamer. — Mijnheer de Voorzitter, wij zijn
gelukkig in eene Nederlandsche Vergadering. Bij hetgeen ik nu
moet zeggen , zou in eene vergadering van vreemden -oorsprong,
het handhaven der orde welligt moeijelijk voor u zijn. Met zeer
weinigen, naar men zegt , sta ik, ofschoon het mij vergund is er
aan te twijfelen , tegenover de groote meerderheid van de Kamer
in haar Verslag over de onderwijs-wet; desniettemin moet en durf
ik omtrent dit Verslag herhalen de zeer ongunstige meening, die
ik heb geuit. De meening van het Parlement hier te laude heeft
nog niet een onweerstaanbare kracht. Ik zwijg over antecedenten
dezer Kamer; althans ik zeg er slechts een woord van. Ik begrijp
zeer wel dat de uitspraak van het Engelsche Parlement ontzagchelijken invloed op de geheele bevolking heeft. Waarom ? omdat het
met de volkshistorie vereenzelvigd en met de edelste en glansrijkste herinneringen van de natie in verband is. Ons parlement is
Zie p. 157.
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nog zoo oud niet. 1k wil niet vragen: welke herinneringen in
dit opzigt hebben wij van 1795 tot 1810 ? of, om nog ruimer
sprong te doers, van 1815 tot 1840 ? De onbescheidenheid mijner
waarheidsliefde vond in 1840 eenigen bijval, toen ik beweerde dat
de Tweede Kamer beurtelings een vijfde rad aan den wagers of
een spaak in het wiel was geweest. Maar ik spreek nu van later
tijd. Zelfs wil ik niet onderzoeken wat er van 1840 tot 1848 is
gebeurd , toen de Tweede Kamer lijdelijk, en het vervolgen om
der godsdienstwille , en het miskennen van gewetensvrijheid in het
bij zonder schoolwezen , aanschouwd heeft. Evenmin vraag ik wat
sedert 1848 in acht jaren, ter naleving van de voorschriften der
Grondwet omtrent de hoogere volksbelangen tot stand kwam.
Zelfs niet wat deze Kamer , in den zin en geest waarin zij ten
jare 1853 gekozen werd, verrigt heeft. 1k bepaal mij bij het (ik
gaf daaraan, na eene reeks van consideratien, dezen tite1 1 ) heillooze
Verslag. Het is en blijft een uitnemend steunpunt voor het Kabinet, zoodra het aan zijne politiek een minder irenische tint geeft;
zoodra het oordeelt dat polemiek te pas komt. Dit Verslag kan
niet genoeg bestudeerd worden ; met het verbod van den Bijbel;
met de vergunning van de bijbelsche geschiedenis, mits niet in
het licht der Openbaring, van de volkshistorie, mits ze naar de
ligtgeraaktheid van iedereen gefatsoeneerd zij ; met den eisch dat
de Natie , zonder eenige uitzondering , in dergelijk eene openbare school beruste ; met den blijkbaren toeleg om , door de finantiele kracht van het Gouvernement, van lieverlede de vernietiging , ook in het bij zonder schoolwezen , te bewerken , van die
hatelijke sectenscholen waarmee het Vaderland verpest wordt. Ook
deze aanmerking gelieve het Kabinet in het oog te houden , dat,
al is het irenisch gezind tegen de Kamer , de meerderheid der
Kamer niet irenisch gezind is tegen het Kabinet. 1k wil toegeven dat de Kamer irenisch gezind schijnt en tijdelijk is; wie heeft
niet , ook in dat opzigt , bewonderd eene rede bij gelegenheid van
het adres 2 ? toen bijkans iedereen een fellen aanval tegen het Ministerie verwachtte , en, in de plaats daarvan , een vertoog gehoord
werd waaraan de lof van welwillendheid , althans van beleefdheid,
door den Minister van Justitie niet kon worden ontzegd; en zoo
even hebben wij van het lid uit Groningen a eene allezins heusche
behandeling van het Ministerie .gehoord. Ons medelid dacht , ja
hij dacht waarlijk , dat het Ministerie tegen de Grondwet wilde
te velde trekken ; maar nu , door de ontkentenis van het Ministerie , dit gemoedsbezwaar vervalt , is hij ter aanneming van de begrooting niet ongezind. Waarschijnlijk wil de meerderheid voor
1 Op
a De

25 September.
rede van den beer Thorbecke van 26 September. „ Zoo er zijn ,
die dit Ministerie met weerzin hebben zien komen — en ik geloof dat er
zijn ik wensch niet onder hen te worden geteld."
a &Ism
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een tijd dit Kabinet niet te hard vallen. Wel hard, maar niet
te hard ; uit de bijzonderheden der begrooting zal het blijken. En
de meerderheid heeft er welligt belang bij dit Ministerie niet te
hard te vallen. Doch , na dezen termijn van wederzijdsche liefelijkheid , komt de tijd , althans zoodra het onderwijs komt , waarop
de krijg losbarst; dan zal er geen sprake meer zijn van geven
en nemen , maar van een beslissenden slag.
Mijnheer de Voorzitter , ik ben niet zoo bekommerd over misrekeningen , als misschien menigeen onderstelt. Ik vertrouw veeleer
dat de rigting die ik voorsta , het denkbeeld der facultative splitsing , die voor vrije ontwikkeling eener godsdienstige Natie den
weg baant , vroeger of later , onder dit of onder een ander Ministerie , tot stand komt. De Kamer heeft reeds , door verandering
van stelsel in het tweede verslag , getoond dat zij de zaak der
Christeliik-gemengde school hopeloos acht. 1k .twijfel of thans ieder
lid der groote meerderheid omtrent het lot der burgerlijk-maatschappelijke, der gemengde school met christelijken geest zouder christelijke waarheid , gerust is. Allengskens zal de overtuiging meer
algemeen worden dat, in het afwijken van het beginsel der gemengde
school , het eenige middel van bevrediging der gezindheden , en van
voldoening aan aller behoeften en refit ligt. Evenwel is het tegenwoordig oogenblik gewigtig. Zeer wenschelijk is het dat het
Kabinet het middel vinde , of het reeds gevonden middel aangrijpe,
om zich te kwijten van zijne taak. Misschien is het grootste bezwaar dat het weinig fiducie in onze kracht heeft ; dat het daarom,
voor ons bondgenootschap bevreesd , zich op bondgenooten verlaat
die ik liefst , ten ware ik er toe gedwongen word , niet verder
karakteriseer. Het Ministerie houdt ons voor eene zwakke en impopulaire partij. Me dunkt , het ontstaan van dit Kabinet is van
die krachteloosheid en impopulariteit het bewijs niet. Dikwijls
heeft men ons verweten dat wij deel hadden gehad aan den val,
sedert 1848, van elk Kabinet. Indien dit waar is , dan moet in
die krachtelooze partij kracht zijn. Ook , dunkt me , heeft de geschiedenis der laatste jaren getoond dat geen Ministerie zich staande
kan houden , wanneer het lijnregt tegen ons gekant is ; en dat de
algemeene Protestantsche rigting, tegen hetgeen zij noemt de vrijzinnig-ultramontaansche coalitie niet bestand is , wanneer zij in
haar niet-exclusive politick tegen ons exclusief wordt. Een Ministerie dat , door die rigting gesteund , met ons breekt , wordt spoedig gedwongen , Of, gelijk men a het keurig uitgedrukt heeft , te
dobberen op den stroom van beginselen die een ander belijdt ; Of
te vervallen in een systeem hetzij van apaisement, hetzij van verzoening , waarbij men den olijftak aanbiedt , in het uur van den
onvermij delij ken strijd.
Hetgeen een einde scheen, was, gelijk ik bij den aanvang mijner rede
vermoedde, niet dan een begin.
Eerst eene belangrijke lofrede van den heer van Foreest op het antia THORBECKE.
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revolutionaire beginsel. Daarna (24 November) een antwoord van den beer
van Bosse, en menig financieel bezwaar. De heer Thorbecke deed opmerken
dat de Minister van Justitie omtrent den oorsprong van het Kabinet nu
met zijn eigen verklaring van 24 September omtrent het onderwijs , als eenige
reden , in tegenspraak was. Hij vergeleek dit Ministerie bij de vorige Regering : „ Deze haastte zich het beginsel, waaruit zij scheen ontstaan te
zijn , zoo spoedig mogelijk weder ter zijde te stellen. Hare gedachte was
makende tegen de
van toen of eene enkel polemiserende gedachte,
voorgangers en bun werk , zonder eigen voortbrenging. Eene politique de
cireonstance, manceuvrerende regts en links met en tegen vriend en vljand ;
eene soort van politick, die, omdat zij geen koers heeft, met alle winden
zeilt. Aan dit Ministerie schrijf ik eene meer ernstige , gemoedelijke gedachte toe. Ik vraag , waarop komt zij uit ? Men antwoordde mij niet :
op verzoening. Verzoening kan niets anders dan effect zijn. Ik vraag : welke
is van uw verzoenend beleid het beginsel ?" — Omtrent mijn wijzen op de
taak door den Koning opgelegd , vroeg hij : „ Wat volgt, indien wij een
bepaalden , persoonlijken wil des Konings Kier in de Vergadering werpen ?
Wie onzer is dan nog vrij in de tilting van zijn oordeel ? Wij beweren , en
zeer te regt , vrij te zijn en te moeten blijven in de afkeuring van eenig
regeringsdenkbeeld. Wat wordt , bij beroep op het persoonlijk verlangen des
Konings , de uitoefening van dat regt" ? — Vervolgens sprak de Minister
van Financien over de schier voorbeeldelooze homogeneiteit en het standpunt
boven de partijen.
En de Minister van Binnenlandsche Taken? hij verklaarde dat het onderwijs
moet zijn Christelijk. „ Wanneer het onderwijs , omdat niet ieder er voor zorgen kan , uit den aard eene algemeene zaak wordt, dan behoort dat onderwijs
ingerigt te worden naar de behoefte, naar het verlangen van de bevolking in 't algemeen : er kan , dunkt mij , slechts bij weinigen twijfel zijn , dat de algemeene
behoefte, het algemeene verlangen van het yolk, als een geheel beschouwd, is
de gemengde Christelijke school , en dat deze dus de openbare volksschool
wezen moet. Over de mate van dat Christelijke behoort aan den Staat, naar mij
voorkomt, geene uitspraak. Die mate zal zich naar tijden , omstandigheden
en plaatsen wijzigen en rigten. Maar hiervoor moet gezorgd worden, dat men
niet , tegen den aard der bevolking aan , met de wet in de hand datgene
weren kunne waarop het algemeen prijs stelt.... Of die gemengde school
op zich zelve wenschelijk is of niet , of de splitsing der scholen in vele opzigten misschien verkieslijk zou zijn , daarmede heeft de Regering niets te
doen ; zij heeft niet te zorgen voor het bijzondere, zij heeft te zorgen voor
het algemeen ; zij heeft het volksonderwijs in te rigten naar den algemeenen
geest, naar de algemeene behoefte , naar den algemeenen wensch van dat
yolk. Er mag een tijd komen dat de behoefte aan dit Christelijk onderwijs
meer en grooter wordt, en dat ieder voor zich aan dat meer algemeene niet
genoeg zal hebben ; dan zal de vraag naar gesplitste scholen meer algemeen
Regering zijn om aan die nieuw uitgeworden en dan zal het de taak der r'Recrerina
sprokene behoefte te voldoen".

25 November 1856.
*** De zitting werd geopend met een uitvoerige rede van den Minister
van .1 ustitie met een soort van Manifest. De slotsom was : de Natie heeft
afkeer van ultraisme; wel nu ! het stelsel van den beer Thorbecke en dat
der anti-revolutionaire rigting zijn twee uitersten; beide exclusief, idealistisch ,
en niet nationaal, en daarentegen dit Ministerie, hetwelk zich van beide vrijwaart , verdedigt de politick van verzoening , van actualiteit, van eclecticismus, en heeft eene nationale opinie, eene nationale behoefte, een nationaal
gevoelen achter zich. Voorts gaf de Minister een tafereel der illusien waarin , naar zijn inzien , het overbrengen van eene theologische rigting op politiek terrein ons had doen vervallen. Omtrent het onderwijs verklaarde hij
13*
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dat eene gemengde school goed, zelfs in den waren zin Christelijk kan zijn ,
zonder het gebruik van den Bijbel en zonder bepaald leerbegrip. — Zoo fel een
aanval, niet over het onderwijs alleen , maar over onze geheele zienswijze ,
mogt niet onbeantwoord worden gelaten. Na de heeren Blaupot ten Cate
en Westerhoff, werd het woord mij verleend.

Mijn oude vriend , de Minister van Justitie , heeft zijne belangrijke rede begonnen met de opmerking dat ik niet ireni8d, maar
ironi8e4 was geweest. 1k teeken daartegen protest aan. De grondtoon was ernst , geevenredigd aan het gewigt van het onderwerp,
en de grondtoon nu zal evenzeer zijn erust, maar met een diep
smartgevoel ; ofschoon , al zou mijn vriend mij dit als eene illusie
te meer aanrekenen , ik overtuigd ben dat onze rigting winnen zal
door de houding die tegen haar is aangenomen door dit Kabinet.
1k moet veel van hetgeen ik gaarne behandelen zou laten liggen. Eerst veroorloof ik mij eenige algemeene aanmerkingen te
makers ; om daarna , uit de hoogere spheren , waarin men ons gevoerd heeft , weder of te dalen tot de vraag : kan dit Ministerie
aan ziine roeping voldoen?

Eenige algemeene aanmerkingen. — 1k zal kortelijk de reeks illnsien opnemen, die door den Minister ons zijn toegeschreven.

De eerste. ilk had mij het Ministerie voorgesteld als een antirevolutionair Kabinet. Ei , dan zou ik inderdaad op het veld der
begoocheling verre verdwaald zijn. Maar al het daaromtrent gezegde had de Minister zich kunnen besparen ; mij dunkt , zoodanig
zelfbedrog kon hij in mij niet onderstellen. Wat heb ik gezegd ? Niemand twijfelde of dit Kabinet werd gevormd in antirevolutionairen zin. Het kan zijn dat velen inderdaad gemeend
hebben een anti-revolutionair Kabinet te aanschouwen ; doch ik
kon niet anders bedoelen dan een Kabinet gevormd ter oplossing van eerie practische vraay , op de wijs en in den zin , gelijk door de petitionarissen , die met ons eensgezind waren , begeerd was. 1k zou te meer gewenscht hebben dat dit punt achterwege had kunnen blijven, omdat in de reeks van vragen , op
veelbeteekenenden Loon gedaan , ook deze voorkwamen „weet gij
niet, dat Been anti-revolutionair kabinet denkbaar is zonder u aan
het hoofd ? weet gij niet dat gij waart onder hen , die een antirevolutionair kabinet niet raadzaam keurden ?" Wat zal ik antwoorden , Mijnheer de Voorzitter ? ik wil gaarne zeggen , dat ik
nooit dergelijke verheffing begeerd heb ; dat ik ze steeds beschouwd
heb , althans voor mij zelven , als een bijkans ondragelijken last.
Maar wat zal ik verder antwoorden op dergelijke vragen ? ik kan
slechts het middel van wedervraag gebruiken. Weet gij , mijn
vriend , dat een stellig aanzoek geschied is ? dat er eene stellige
weigering op is gevolgd ? zoudt gij mij aangeraden hebben de
taak op te nemen ? zou het te misprijzen ziju, wanneer , boven
en behalve elk ander bezwaar, men huiverig is zich zonder voorafgaand overleg en rijp beraad met zoodanigen arbeid te belasten?
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huiverig om in deze Vergadering te belijden dat , op het punt
der formatie van bet Kabinet, een zoekend Ministerie gevormd is ?
Eene tweede illusie. Ik had gedacht dat al de petitionarissen
van mijn leger waren. Neen , maar wel dat hoofdgedachte , hoofdrigting , boventoon van het petitionnement was in de rigting der
alzonderlijke school. Ook vele politieke mannen waren toen , door
verrassende wending, ijveraars voor de splitsing. Later zijn petitionarissen in anderen geest opgekomen ; het is evenwel zonderling dat bij voorkeur op hen gelet wordt , en ook (door een
Kabinet ten gunste der petitionarissen) op hen die niet gepetitioneerd hebben ; cum accent clamant.
Eene derde illusie. 1k had mij voorgesteld dat mijn geachte
vriend was , zoo als hij zich uitdrukt , een volbloed-anti-revolutionair. 0 neen; ik wist dat er verschil van zienswijze bestaat; maar,
over de vraag waaraan dit Kabinet gewijd is , waren wij sedert jaren
homogeen. Bij die gelegenheid heeft de Minister gezegd dat eene
theologisch kerkeltyke rigting niet als eene politieke partij mag optreden. Ik houd mij overtuigd dat dit en menig ander ebratum
met groote tevredenheid door een veeltal leden dezer Vergadering
aangehoord is. Doch ik zou den Minister wilier' vragen : wanneer
was deze verwarring van begrippen in ons blijkbaar ? Misschien zal
de vraag weinig afdoen ; immers ook de rede van den Minister is
mij een bewijs te meer dat ik nu in eene phase verkeer , waarin ik,
ondanks veeljarig en velerlei spreken en schrijven , ook bij vrienden,
zelfs in gewigtige punten , voor het tegendeel geld van hetgeen ik
ben. Wauneer hebt ge mij het theologisch-kerkelijke meer op politiek terrein zien overbrengen dan door mannen die men te regt
hier onlangs genoemd heeft corypheen der parlementaire vergaderingen , zoo als Guizot , Peel en anderen , geschied is ? Veroordeelt
gij ook hen, omdat zij op politiek terrein aan het positive Christendom waarde hebben gehecht tegenover het rationalisme, dat ,
ook ouder den Christelijken naam , het Evangelic bestrijdt ? De
Minister zegt : met eene zoo bekrompene politiek kan nooit uwe
rigting nationaal zijn : doch ik antwoord ; juist omdat haar gezigtcinder alleen door verloochening van de stellige waarheid der
Heilige Schriften begrensd is, zijn het, zonder dat zij er voor aansprakelijk kan worden gesteld , vooroordeelen waardoor haar voortgang gestuit wordt.
Eene vierde illusie. Zij betreft de wet op het onderwilie. Ik
had mij verbeeld dat de Minister door facultative splitsing verstond werkelijke opheffing der gemengde school. Neen , en ik
zelf verlang de opheffing niet , maar ik dacht dat de Minister die
school hield voor een noodzakelijk kwaad ; dat hij dus ook verlangde aan het langzamerhand uiteengaan van Roomschen en Protestanten , wier gezamenlijke opvoeding nooit aan den eisch eener
Christelijke vorming beantwoordt , bevorderlijk te zijn. Mijn vriend
heeft erkend dat hij zich dikwerf in dien geest had uitgelaten en
dat het dus niet moeijelijk kon zijn citaten bij te brengen ; deze
-
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zouden hem evenwel niet onbehagelijk zijn , want hij had geschreven als Christen, als dilettant theoloog , en vooral als poedagoog ; nu
moest hij staatsman en wetgever zijn. 1k begrijp volkomen dat
de staatsman en wetgever niet doen kan al wat de pxdagoog , de
Christen en de dilettant-theoloog begeert ; maar hoe men over dezelfde zaak eene lijnregt tegenovergestelde meening te berde kan
brengen , naar mate van het wisselen der betrekking waarin men
schrijft of spreekt , dit is voor mijn begrip onbereikbaar.
De Minister had zich gevleid dat zijne vrienden het Ministerie
zouden hebben ondersteund, zoo als het reilt en zeilt. Voorzeker,
wij hebben begeerd hiertoe in de mogelijkheid te zijn; doch met
een voorbehoud dat ook de Minister zal goedkeuren. Er mag geen
aanleiding zijn om te vermoeden dat wij tweederlei maat en gewigt
gebruiken ; dat de landszaak met een casus pro amico verward wordt,
en dat men beginsels aan den wensch naar levensverlenging van
een Kabinet prijs geeft.
Er was blijkbaar een climax in de illusien waarop de Minister
mij wees. De laatste waarschuwing was met bedreiging gepaard.
De Minister zeide : als gij u verbeeldt dat uwe exclusive politiek, die alleen in gispen en afbreken haar vermogen openbaart
en het middelmatige verwerpt, omdat zij nog niet het volkomene
verkrijgt, nationaal is, ontvang van mij dezen ernstigen wenk; gij
zult buiten de partijen geraken, en niet meer in tel zijn, niemand
zal zich aan u gelegen laten liggen , gij zult uitgesloten worden
van den kring dergenen aan wie de behandeling der openbare aangelegenheden vergund is. De Minister is homogeen met den spreker uit Deventer; immers deze vroeg mij : van waar dat uwe partij,
krachtig om of te breken , in het opbouwen te kort schiet ? doch
ook aldus zij de wedervraag vergund : van waar dat , gelijk de
spreker uit Deventer ons noemde , „een hoopje" tegenover , ik zeg
niet den grooten hoop, maar de overgroote meerderheid dezer achtbare Vergadering, in ea opzigt althans , in het tegenhouden en
afbreken, zoo geducht is ? Al hadden wij jaren achtereen slechts
belet hetgeen ons verkcerd en verderfelijk voorkwam ; al hadden
wij geenerlei aandeel in het gemeenschappelijk werk der Kamer,
zou niet ook dan reeds de vraag te pas komen : van waar vergelijkenderwijs zooveel vermogen van vrijwaring tegen hetgeen men
niet begeert ? zou de reden niet gelegen kunnen zijn in de deu.gdelijkheid van den grondsiag ; in de vastheid en trouw der overtuiging, in ondergeschiktheid aan beginsels, die onafhankelijk van
omstandigheden en menschen maakt , en zou men niet ook alzoo
reeds eenige aanspraak hebben op achting , wanneer men onwrikbaar de spreuk in het oog houdt : fai8 ce que dois, advienne que
_pourra?
Nog jets : onze verhouding tot de Grondwet. Wanneer
is er reden geweest om ons te beschuldigen van flaauwheid in
het voorstaan van hetgeen in onze grondwettige instellingen vooral
moet worden gewaardeerd ? hebben wij minder dan anderen voor
eenheid en verantwoordelijkheid van het Ministerie, veerkracht bij
-

—
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de Kamer, opgewektheid bij de Natie, ijver betoond? zijn , om het
letter op de regten der Kroon , de vrijheden der Natie bij ons in
vergetelheid geraakt ? Ook deze vraag nog aan den Minister : berusten de verwijten, met zooveel forschheid tegen mij en mijne vrienden ,
tegen uwe vrienden in het midden gebragt , op onzen omgang in
deze Kamer , toen wij gedurende anderhalf jaar in de gewigtigste
vraagstukken , althans wat de practische uitkomsten betreft , homogeen waren ?
Thans , Mijnheer de Voorzitter, , zij het vergund uit de sfeer
der algemeene politiek weder of te dalen tot de vraag bij uitnemendheid aan de orde van den dag: is dit Ministerie, bepaaldelijk
ter tegemoetkoming aan de bezwaren der petitionarissen in het leven
geroepen, bij magte om, op het ingeslagen pad, zich van die taak
te kwijten ? Dit is boven bedenking : het Ministerie is gevormd ,
volgens de verzekering ook van den Minister van Justitie, die
gisteren in herinnering gebragt is, bepaaldelijk met het oog op de
quaestie van het onderwijs. Er mogen andere bijoorzaken geweest
zijn, het onderwijs was de hoofdzaak. Te gemoet komen aan het
verlangen der petitionarissen is de wensch , de wil , de last , het
persoonlijke gevoelen des Konings geweest. De uitdrukkingen, hieromtrent door den Minister op 24 September gebezigd, zijn zeer
merkwaardig. „Zijne Majesteit had bij herhaling te kennel' gegeven
dat, al mogt ook de wet op het onderwijs worden aangenomen ,
Zijne Majesteit zwarigheid zou moeten maken om aan die wet zijne
koninklijke sanctie te geven. Deze verklaring heeft de Koning
nog op den 13 Julij herhaald, enz." Dit is het historische feit.
De Minister van Justitie heeft dit , en te regt , in deze Vergadering gebragt. her kom ik aan een teeder en gewigtig punt,
het protest van het lid uit Deventer tegen het misbruik dat ik ,
volgens hem , van deze verklaring heb gemaakt. Ik zal met -vrijmoedigheid mijne gedachte uiten. De Minister heeft gezegd : ik
was op dit punt minder orthodox conetitutioneel dan het geachte lid ;
nu, een artikel meer op het register mijner ketterijen maakt zoo
groot verschil niet. Ik acht dat men met de uiterste behoedzaamheid den naam des Konings in deze Vergadering moet brengen
en dat daarvoor eigenlijk slechts e'en geval is , hetwelk zich nu
voordoet. Wanneer er een nieuw Ministerie geformeerd wordt ,
in tegenspraak met den zin van de groote meerderheid der Kamer,
dan wordt de gedachte des Konings, als zijne persoonlijke gedachte,
kenbaar. Doch zoodra het Ministerie geformeerd is , treedt alles
weder in den gewonen gano. en wordt elk onderwerp, ook het gewigtigste , wederom de zaak van ministerieel beleid ; de Koning
regeert dan weder door en met zijne ministers. Evenwel het feit
is en blijft er ; de Koning is op den voorgrond getreden , en de
impulsie van hem, als Koning, uitgegaan, is rigtsnoer en levensbeginsel van het Kabinet. Nu zegt het geachte lid uit Deventer:
Indien de naam des Konings bier vermeld wordt, wie onzer zal vrij
-
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zijn? zullen wij niet alien aan een band worden gelegd? Wie zal
vrij zijn? mij dunkt iedereen; iedereen die, zoo als hij, zoo als wij
alien, niet verlangt zich (zoo als hij het schilderachtig heeft uitgedrukt) in de warmte der koninklijke gunst te Baden , en even
daarom ook niet door den glans , die van de majesteit der Kroon
afstraalt , in verlegenheid en duizeling gebragt wordt , waar pligtmatig weerstaan te pas komt. 1k kan , ik wil mij niet voorstellen
dat , door den invloed van vorstelijk welbehagen , de vrijheid van
oordeelen en veroordeelen bij eenig lid dezer Kamer verloren zou
gaan. Maar,' voegde het geachte lid er bij , dan ,zal het Ministerie
aan een band worden gelegd. Voorzeker ; dit behoort zoo. Het
historische feit gnat niet voorbij , als of het tot de oude geschiedenis ware gebragt. Het is de band waaraan het Ministerie zich
vrijwillig, door het aanvaarden van de gedachte des Konings,
aan wiens last het gehoorzamen moet , gelegd heeft.
Eer ik mij veroorloof na te gaan welke , in verband met de
waarschijnlijkheid der volbrenging van dezen last, de gevolgen zijn
der ireni8ehe politiek van dit Gouvernement op den stand der partijen in deze Kamer, wensch ik in de hoofdtrekken mede te deelen
welke (indien ooit door dit Ministerie of door een van deze Ministers mijn raad daaromtrent gevraagd ware) mijne polemiecke gedachte zou geweest zijn over een plan de campagne tegen de groote
meerderheid der Tweede Kamer.
Vooreerst coaUtie; de zeer geoorlootie taktiek van zich te vereenigen in hetgeen men niet toil. Op het vereenigen , niet op het
splitsen der petitionarissen , had het Gouvernement moeten bedacht
zijn. Zoo het, op het punt der afzonderlijke school, van ons verschilde , in afkeer tegen de godsdienstlooze school kwamen wij overeen. Het Ministerie had zich moeten plaatsen op dit gemeenschappelijk terrein, waar, ter bestrijding van de Kamer, ook aan ons
de hand kon worden gereikt. 1k beklaag mij geenszins dat het
Kabinet niet heeft geloopen aan onzen leidband ; ik zou, al had het
Ministerie in onze overtuiging omtrent elk verschilpunt gedeeld,
de verklaring van eensgezindheid niet hebben begeerd ; maar ik bejammer dat het op 5 Julij in de sluitingsrede partij heeft gekozen
tegen ons, en daardoor zelf verdeeldheid in het leger der petitionarissen , reeds bij den aanvang van den veldtogt , gebragt heeft.
De uitdrukking : het Kabinet heeft tegen ons partij gekozen , is
niet te sterk. De verklaring : „ zonder of te wijken van het beginsel van de gemengde school, dietde retie lief keeft," kon , in
verband met hetgeen door ons in de geheele vorige zitting gezegd
en verrigt is , niet anders worden verstaan dan als het veroordeelen
met een pennestreek van al wat dezerzijds beweerd was.
Eene andere raadgeving zou geweest zijn : maak dat er geen
vergissing mogelijk zij omtrent het eigenlijke punt van strijd. Stel
ter zijde al hetgeen met volkomen juistheid over Christelijken Staat
en Christelijke Natie zou kunnen worden gezegd : vermijd zorgvuldig al wat voedsel kan geven aan misverstand en vooroordeel;
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doe veeleer enkel en telkens, onder allerlei vorm , de ongerijmdheid uitkomen van een stelsel , waardoor in de openbare instellingen , waar de godsdienst te pas komt, het voor de behoefte eener
godsdienstige bevolking onmisbare ter zijde gesteld wordt.
Houd voorts in het oog — den termijn laat ik daar — de
onvermijdelijkheid eener ontbinding van deze Kamer. Vrees niet
dat u het streven mar ontbinding door iemand ten kwade zal
worden geduid. Al ware het mogelijk , dan nog zou het, voor de
eer der Kamer en der Natie , niet wenschelijk zijn dat deze Vergadering , na zich zoo stellig verklaard te hebben , zonder ontbinding , tot een tegenovergesteld systeem overgehaald wierd.
Zorg dat alle uwe krachten op het eene hoofdpunt worden geconcentreerd ; laat regterlijke organisatie, laat alle andere wetten ,
circulaires , staatscommissien , voor zoover de dagelijksche loop van
zaken niet gestremd wordt , rusten , en vereenig uw strijdvermogen op het eene vraagstuk dat het onderwerp is en blijft , waarop
de strijd moet worden beslist.
Vestig telkens de aandacht op de acte van beschuldiging , die
gij aan het nationaal geregtshof (ik wil het derde van vergelijking
vooral niet te ver uitgestrekt hebben) , aan de kiezers , zult voorleggen. Waardeer , zooveel mogelijk , het bijkans onwaardeerbaar
Verslay van 1856 over de wet op het onderwijs. Doe uitkomen
dat men daarin , hetgeen men positief Christendom noemt , het
Christendom, geschiedenis zoowel als leer , in al wat tegenover
den niet-Christen kenmerkend is, als dogmatiek , als kerkelijk leerbegrip , als eenzijdig , sectarisch , exclusief, uit de algemeene yolksopvoeding verbant. Vooral zou ik ontraden hebben ooit te handelen zoo als in de discussie over het Adres geschied is : de sehadelijke drank verandert niet van natuur, , omdat hij in een gouden
bokaal wordt toegereikt. Vergeet niet en herinner aan de Natie
dat haar dierbaarste belangen op het spel staan, in eene zaak die
bij uitnemendheid volkszaak , neen , laat ik zeggen , familiebelang
is ; en wanneer gij dit, dag aan dag , zult gedaan hebben, wees
dan , op den dag der ontbinding, voor de uitkomst niet te zeer
bezorgd.
Thans , na dezen polemischen uitstap , een woord over den toestand , waarin de irenische politick de partijen gebragt heeft.
Omtrent de begrooting kan het Gouvernement gerust zijn. Het
ergste is dat enkele hoofdstukken worden afgestemd; geschiedt dit,
dan is de geheele Kamer — dit is normaal gereed met het
toestaan , met het aanbod eener credietwet. Eene aardige verrassing. De degen , op het oogenblik dat men u zal doorbooren, verandert in eene floret. — Den goeden afloop der begrooting zullen
wij daarom bezwaarlijk kunnen toeschrijven aan de verzoenende
politick van het Kabinet , maar aan eene usantie, die met den aard
der zaak , zoo men geen anarchic begeert , in verband is.
Laat ons, dit ter zijde gesteld zijnde, komen tot de eigenlijke
werking ; tot de verhouding waarin de irenische politick de partijen
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gebragt bee& Mag ik met de ooze beginners ? men heeft zich
van ons verwijderd. De Minister van Justitie merke wel op dat
niet wij zijn begonnen , maar het Ministerie op 5 Julij , terwi ejl ik
tot 22 November , om den weg voor toenadering open te houden,
het stilzwijgen bewaard heb. Door de verwijdering is , zoo niet
eene breuke ontstaan , toch iets dat er naar gelijkt. En weet ge
waarom vooral omdat het Ministerie van den beginue af, gelijk
heden , in overdrijven van het verschil , in uitbazuinen van het
contrast met ons , in de tegenstelling tusschen anti-revotationaire
part
en nationaal Ministerie (een schoone titel , vooral wanneer
een ander dien geeft) , bij het gemis van eigen kracht , een steunpunt gezocht heeft.
En nu de verhouding met de ministeriele partij. Doch waar
ze ? ik acht dat zij er gisteren nog niet was , maar zich heden
gevormd heeft. Dit is het voordeel der polemische houding , die
de irenische politiek , nu vooral , tegen ons aangenomen heeft , dat
er nu , in en buiten de Kamer , eene ministeriele partij zal ontstaan. 1k zie nu ook geen bezwaar in de mededeeling van hetgeen
ik bedoeld heb , toen ik zeide dat het Ministerie zich verliet op
andere bondgenooten , die ik niet nader zou aanduiden , zoo ik er
niet, in den loop der discussie , toe genoopt wierd. 1k zal er
alleen dit van zeggen : het Ministerie zal , naar mate het zich van
ons verwijdert , heul en heil moeten zoeken (ook tegen wil
en dank , en zonder dat het in dezen koers , ik ben er overtuigd
van , zal kunnen voortgaan) bij twee rigtingen , door wier juichtoonen het spoedig na de optreding , evenwel niet voor 5 Julij ,
vergezeld werd ; twee rigtingen , waarvan de eerie te veel felkeid
tegen de Roomsche Kerk en de andere te weinig eerbied voor onze
constitutionele in8tellingen heeft. Me dunkt dat , tegen die tweederlei afdwaling , juist in het bondgenootschap met ons , tegenwigt en behoedmiddel lag.
Eindelijk de verhouding waarin nu het irenisch Ministerie tot
den vijand , tot de groote meerderheid der Kamer , geraakt is.
Gisteren was ze blijkbaar uit de rede van het lid uit Deventer ,
die wij alien met onverdeelde aandacht hebben gehoord. Welnu,
in hoever heeft de verzoenende politick verzoening bewerkt ? Er
is een wapenstilstand ; ter proefneming ; eene proefneming omtrent
wier uitkomst de vijand onbezorgd is. Het geachte lid verlangde
dat de proefneming vooral niet te kort sou zijn , opdat de wederpartij nooit zou kunnen beweeren dat haar niet mime gelegenheid
ter ontwikkeling van haar regeringsvermogen verleend was. Zijne
rede gaf mij het denkbeeld van iemand, die, in het gevoel van
zijne kracht , door haar in te houden en te beperken , de betrekkelijke zwakheid van den tegenstander wil in het licht gesteld
zien , en die , zoo ik de vergelijking mag gebruiken , bij eene
schaakpartij zegt : ik geef u een paar toreus voor ; ik ben toch
zeker van het spel. En toen hij verlangde (iets , waarop ik hem
geen uitzigt kan geven) dat het Ministerie versterkt wierd door
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„het kleine hoopje," kwam het mij voor, , dat hij niet ongaarne op
alle zijne tegenstanders zon willen toepassen de spreuk : „Tolbuntur
in altum ut lapse graviori ruant." Evenwel ik durf niet beslissen
in hoever de rede van den Minister van Justitie , en de gelijksoortige , ofschoon welligt niet even strenge tuchtiging, die het
geachte lid heden met mij ondergaan heeft, de verhouding van.
het Kabinet tot zijne partij veranderd en den vijand in versiagenheid gebragt heeft.
Eene proefneming zal plaats hebben ; proefneming, niet van antirevolutionaire staatkunde, maar van de mogelijkheid om , door
eene wet op het onderwijs volgens het systeem van dit Kabinet,
het doel zijner optreding te bereiken. Ik zal geen gebruik maken
van het regt dat wij , geloof ik , zouden hebben om openbaarmaking, nu althans, van het geheim te verlangen. Gisteren gaf de
belangrijke mededeeling van den Minister van Binnenlandsche 'Laken licht , namelijk schemerlicht : de - gemengde Christelijke school
als regel , de gemengde school van 1806, en misschien — eene
gissing omtrent het raadsel — zal gemengdheid niet meer verpligtend zijn en facultative splitsing in de wet worden gebragt.
Ik kan ten voile begrijpen dat men er tegen opziet dit te
openbaren ; omdat , zoodra het bekend wordt , een groot gedeelte
van het b9udgenootschappelijk leger , om niets meer te zeggen,
ontvalt. Eene vraag slechts en een citaat. Gij wilt de gemengde Christelijke school , en de mate van Christelijkheid, wij
hebben het gehoord, zal niet bepaald worden ; die zal van tijd en
omstandigheden afhangen; maar het Christendom zal niet worden
geweerd. Nu is mijne vraag, waarop ik echter geen antwoord
verlang : wat zult gij , zoo het Christendom niet mag worden geweerd , wanneer op de gemengde Christelijke school de Roomsche
zich over Protestantschen of de Protestant zich over Roomschen
invloed beklaagt, wat zult ge doen met zeker artikel van de
Grondwet, waarin eerbiediging van ieders godsdienstige begrippen
verlangd wordt?
Het citaat , dat ik onder de aandacht van den Minister van
Binnenlandsche 'Laken wil brengen , is van een dilettant theoloog ,
die in 1854 schreef: „Het gemeenzame kan op het gebied der
schoolopvoeding geen grondslag van vereeniging tot gemeenschappelijken arbeid opleveren. Waarom? omdat het van de Roomschkatholijke zij de volstrekt niet verlangd , integendeel met alle inspanning van krachten afgeweerd wordt , en wij hen , die met ons
niet willen gaan , daartoe niet kunnen dwingen. Dit is en blijft
een allerkrachtigst argument tegen de practische uitvoerbaarheid
dier gemengdheid , welke de door ons bedoelde rigting thans met
allen ijver voorstaat. Vroeger heeft zij steeds beweerd dat het
gebruik van den Bijbel , ook op de gemengde school , allezins mogelijk was. Thans heeft zij dat standpunt, tegen de wedersprekende feiten der laatste jaren onhoudbaar bevonden, verlaten, maar
beweert nu dat ook zonder Bijbel eene algemeene Christelijke op-
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voeding allezins mogelijk is op scholen, alwaar Roomsch-katholijke
en Protestantsche kinderen te gelijk onderwijs ontvangen. Doch
ook ?zit deze hare laatste verschansing ,
om de gemengde school
staande te houden, zal zij moeten wijken voor het argument, waarop
wij hier vooral aangedrongen willen hebben , en dat geput is uit
de onvereenigbaarheid van Christelijke schoolopvoeding en onderwijs , uit het Roomsch-katholijk en Protestantsch geloofsbegrip. Al
konde voor een oogenblik worden toegegeven , dat men den geheelen Bijbel op de school niet noodig had, dan zijn, en het standpunt waaruit de Roomsch-katholijke Kerk den jeugdigen mensch
beschouwt , en de middelen van vorming die zij gebruikt , en het
doel , dat zij zich daarmede voorstelt, van hetgeen het Evangelisch
Protestantismus hieromtrent gevoeit , zoo zeer afwijkende niet alleen , maar daarmede strijdig , dat , zoolang die strijdigheid nog
niet is opgeheven , eene zamenwerking , met de edelste, beste bedoelingen , volstrekt onmogelijk is."
Indien de Minister nog andere
citaten begeert , zou ik hem op een dagblad durven wijzen. 1k
weet wel , men hecht aan twistgeschrijf der dagbladen niet veel; ik
heb er een oud zwak voor ; ik ben nog van oordeel dat de periodieke drukpers een onmisbaar bestanddeel is van het constitutionneel gouvernement. Ik zou den Minister durven aanraden zich
te laten voorleggen de 's Gravenhaagsehe Nieumbode van den vorigen winter.
Over den afloop der proefnemingen ben ook ik , in het gevoel
der waarheid van het stelsel dat wij voorstaan, niet ongerust. Neem
de proef; neem later wederom met het systeem der godsdienstlooze
school de proef; draag ontwerpen voor en laat ze vooral in discussie worden gebragt : wrijving van denkbeelden zal u brengen
waar ik verlang.
Evenwel, bij zoodanig uitzigt , is meer dan ooit bespoediging
noodig ; daarom heb ik met genoegen van het Gouvernement vernomen dat niet alleen in den loop dezer zitting , maar zoo vroeg
mogelijk , de wet op het onderwijs zal worden ingediend. Zoo
vroeg mogelijk ; maar wat is mogelijk ? 1k heb, in verband hiermede , een verzoek, aan den Minister van Binnenlandsche Zaken.
Zou hij niet willen terugkomen van het denkbeeld eener indiening
van de drie wetten te gelijk ? De wet moet nog door andere Ministers en door den Raad van State onderzocht worden. Welnu,
ik kan mij voorstellen dat dit onderzoek voor de wet op het lager
onderwijs (een punt reeds zoo dikwerf ter tafel gebragt) in een
paar maanden ten einde gebragt zij ; maar hoe nu met het middelbaar onderwijs , dat hier , zegt men, nog moet worden geschapen? hoe met het hooger onderwijs, waarbij zoovele moeijelijke
vraagstukken voorkomen ? is het te berekenen (althans zoo men
geen onderzoek pro forma , zoo men in waarheid het behoud der
constitutionele waarborgen van deugdelijk onderzoek begeert) hoeveel tijd, na afloop van de begrooting, voor elken Minister, hoeveel
tijd daarna voor denRaad van State billijkerwijze zal worden vereischt?
—

.
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Ik eindig, met eene aanmerking, die ik ontleen aan de rede
van den Minister van Finantien. Hij gaf ons een zeer gewigtigen wenk omtrent geringschatting van de zich opvolgende Gouvernementen en zocht de oorzaak ook in houding en toon van stukken
afkomstig uit deze Kamer. Nu wil ik mij volstrekt niet mengen
in dit geschil van teederen en kieschen aard; maar, dit daargelaten , zoo is bij mij het denkbeeld gerezen, of niet, in het belang
van wenschelijk ontzag voor het Gouvernement (ik spreek in het
algemeen), noodig is zorgvuldig te letten op de gehalte der regelen van regering (maximes politiques), die dikwerf van lieverlede
in zwang rakers en waarvan op den duur de werking noodlottig
zou kunnen zijn? Bijv. zich stellen boven de partijen; het volgen,
zonder eigen rigtsnoer, van de publieke meening; het vrij zijn van
anteeedenten.

Over het eerste zeg ik niets meer. Ik wil ook deze proefneming
aanzien ; ik wil afwachten of het al dan niet waar is dat men ,
uit een standpunt z66 verheven, evenwel onder de partijen raakt.
Het volgen van de openbare meening. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft ons gezegd — en het is door den Minister van Justitie herhaald — dat het Gouvernement thans voor
de gemengde, straks, zoo eene tegenovergestelde meening den boventoon verkreeg, voor de afzonderlijke school zou zijn. Dus rigt
het Gouvernement zich naar de veranderlijke denkwijs van het
algemeen. Is dit niet eene gevaarlijke politiek? De publieke conscientie moet steunpunt, niet, zonder eigen overtuiging, rigtsnoer
voor het Gouvernement zijn; vooral moet niet, onder den schooners
naam van openbaar geweten, aan de openbare meening omtrent de
gewigtigste punten van bestuur en wetgeving hulde worden gebragt. Of zou dit lijdelijk volgen niet in strijd zijn met de roeping en pligt van het Gouvernement? is dit niet loopen aan den
bedriegelijken leidband van het algemeen gevoelen? een regeren
met de meerderheid? een zijdelingsch toegeven aan datgene waarvan
dit Kabinet, en vooral ook de Minister van j
ustitie, afkeer betoont :
het denkbeeld van volks-souvereiniteit ?
Dit hecht zich
Eindelijk het zich losmaken van anteeedenten.
aan de aanmerking van den Minister van Finantien omtrent de
gezamenlijke roeping van al de Ministers, ook ter regeling van
het onderwijs. Het lid uit Leyden had zich veroorloofd onderscheid te maken ; hij had den Minister van Justitie en den Minister van Binnenlandsche zaken geIsoleerd ; dit was zeer onjuist,
eigendunkelijk , verkeerd ; allen waren gelijk, alien waren omtrent
alle onderwerpen van wetgeving en bestuur solidair aansprakelijk ;
vooral omtrent het onderwijs mogt dit niet twijfelachtig zijn. Maar
de Minister van Finantien heeft uit het oog verloren dat de Minister van Justitie hetgeen ik slechts herhaalde, gezegd heeft. Behalve hem , en welligt ook den Minister van Binnenlandsche zaken,
hadden de overige Ministers hunne betrekking aanvaard met de
verklaring dat zij niet ongenegen waren te zien, of er mogelijkheid

— 206 —
bestond om aan den wensch van den Koning te voldoen ; van
welke mogelijkheid hij, Minister van justitie, allezins overtuigd
was. De overige Ministers , die nog niet van de mogelijkheid overtuigd waren , die zich niet verbonden tot goedkeuring van hetgecn
door den Minister van Binnenlandsche Zaken zou worden voorgesteld , waren dus in bijkans neutrale , afwachtende positie. En mij
kwam dit niet afkeurenswaard voor. 1k heb gemeend door de opmerking eene dienst aan het Ministerie te bewijzen. Niets kan
voor dit Ministerie wenschelijker zijn dan het stelsel dat ik mij
veroorloofd heb meermalen in deze Kamer voor te staan , dat een
staatsman door 8pecialiteiten omringd zij. De Minister van Finantien zelf, in welke moeijelijkheid zal hij raken , zoo hij tegen
dit denkbeeld protesteert ? Hij verhief de homogeneiteit van dit
Kabinet ; nooit was hier te laude een Kabinet zoo homogeen geweest. De Franschman zou zeggen : ce n'est pas jurer gros I Maar
ik vraag, zoo mij het maken van dit uitgerekte woord (verbunz
8e8quipedale) vergund is , waar blijft ge met uwe auto-homogeneiteit ? De Minister heeft zitting gehad in het vorig Kabinet ; dit
heeft in de volksschool het beginsel aangenomen eener volkomen
terzijdestelling van het Christelijk beginsel ; op 28 April heeft
de heer van Hall verzekerd dat het Ministerie pal stond voor de
wet , en ter bestrijding van het beginsel deter wet is dit Kabinet
ontstaan ; het is een Ministerie ad hoc. Hoe zal de Minister zich
uit de moeijelijkheid redden, indien hij ze niet in mijn stelsel van
specialiteiten ontvlugt ? zoo niet , zou dan dergelijke veranderlijkheid niet nadeel kunnen toebrengen aan de zedelijke kracht van
een Gouvernement ? De Minister van Finantien had zitting gehad
in twee Kabinetten en telkens ondervonden dat het Gouvernement
miskeud werd. 11( zal nu een punt, waarover hij gisteren uitweidde , niet aanraken 1 , omdat ik van het overgroote voordeel dat mij
dit zou geven , niet wil gebruik maken. 1k laat dit finantiele punt
liggen ; maar ik mag , bij deze laatste opmerkiiig , -niet verbergen dat
ik diep betreur hetgeen wij , vooral heden , in de houding van mijn
ouden vriend , den Minister van Justitie , hebben aanschouwd. Want,
ofschoon hij een exceptioneel mensch is en kan doers wat in een
ander onopregt zou zijn , zonder onopregtheid , zou het denkbeeld
zich aldus van zijne antecedenten te ontslaan , indien het veld
won , den zedelijken grondslag ondermijnen van elk Gouvernement.
Men heeft in deze Kamer gezegd : „menschen zijn Been rotsen."
Neen, maar laat ons niet vergeten dat er en voor een lid dezer
Kamer, en voor een lid van elk Ministerie, waar het op beginselen aankomt , deugden zijn van rotsachtige natuur. Laat ons in
Nederland niet vergeten dat beginselen rotsen zijn en dat de
grondlegger van den Nederlandschen Staat, het Hoofd van dat
edele Stainhuis waarvan gisteren het geachte lid uit Deventer eene
omschrijving gaf waarvoor ik hem van ganscher harte dank
1

Het afscbaffen der belasting op het gemaal.
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zeg 1 , dat Willem de Eerste in zijn wapen voerde eene rots met
de zinspreuk : Saevis tranquillus in undis!
Hierna sprak de heer Thorbecke „Ik mag niet outkennen dat de rede
van het geachte lid dat zoo even eindigde, gelijk in den regel , bij mij den
lust heeft opgewekt, om met hem eenige denkbeelden te wisselen. Uit die
wisseling zou echter strijd kunnen rijzen , en het geachte lid heeft in de
laatste dagen zoo veel bestrijding ondervonden , dat ik van mijne zijde meen
te mogen en te moeten zwijgen." — Ook wees hij op de merkwaardige
homogeneiteit van den Minister van Justitie met de vrijzinnige rigting:
„Wanneer de Minister zegt , dat elk kabinet een nationaal gevoel achter zich
moet hebben ; wanneer hij zegt : Christelijke partij mag geene politieke
partij zijn ; wanneer hij zegt : eene politieke rigting, die zich identifieert
met eene Christelijke rigting, identifieert zich daardoor met een Christelijk
exclusief leerbegrip ; dan verkondigt hij stellingen , welke de onze zijn.
De laatste , onder de voorwaarde eener bijvoeging , welke ook de Minister,
zoo hij die niet gemaakt heeft , zal wenschen gemaakt te hebben. Eene politieke rigting toch neemt slechts dan een Christelijk exclusief leerbegrip aan,
wanneer zij zich met eene exclusive, bepaald Christelijke rigging, die namelijk andere uitsluit, vereenigt. Politick kan zeer wel van Christelijken geest
die niet uitsluit , doordrongen zijn. De gemengde school kan zelfs zonder
Bijbel Christelijk zijn ; ook in dit opzigt stemt de Minister overeen met
de rigting, waarvan hij meent verre te moeten en te kunnen blijven. Over
het algemeen komt het mij voor , na hetgeen de Minister heden heeft gezegd,
dat dit Ministerie , hoezeer wenschende zich op gelijken afstand van beide
belendende rigtingen te houden , nader bij de onze is; mij dunkt zelfs dat de
stellingen , welke zijne politick volgens de ministeriele rede karakteriseren ,
voor een groot deel aan onze beginselen zijn ontleend, althans daarmede eene
verwonderlijke overeenstemming hebben."
De algemeene beraadslagingen werden gesloten.

4 December 1856.
*** De algemeene beraadslaging over Hoofdstuk V werd wederom inzonderheid aan het Onderwijs besteed. De heer van Zuylen van Nyevelt zag in de rede van den Minister van Justitie van 25 November eene
transformatie en abdicatie ; „nu het waarlijk anti-revolutionair element zich
heeft geeffaceerd , nu het zich zelf heeft verloochend , geloof ik niet meer
bij den Minister van Justitie , maar bij zijn ambtgenoot voor Binnenlandsche
Zaken de hoofdrigting van het Kabinet, la pence gouvernementale, te moeten zoeken.... Indien door de optreding van dezen Minister werkelijk
eene zegepraal ware behaald door de kerkelijk-politieke rigting, die de godsdienst misbruikt om daarmede politieke doeleinden te maskeren ; eene rigting , die den geestelijken invloed te haren behoeve exploiteert , die zelfs de
hulp van ongeloof en rationalisme niet versmaadt , wanneer deze zich slechts
naar hare eischen willen plooijen , — ik zou rekenen dat daarmede eene
schrede gezet is op den weg die dit land naar zijn ondergang leidt." —
Belangrijk was de verdediging van het tweederlei gevoelen der RoomschCatholieken ; de gemengde school , door den heer Meeussen , de afzonderlijke school, door den beer van Nispen van Sevenaer. Aan den Minister
werd met aandrang verzocht niet in het gelijktijdig indienen van de drie
wetten te volharden.

in de
1 „Een der luisterrijkste Huizen van ons werelddeel, een Huis dat
geschiedenis zoo hoog geklommen is door de verdediging der vrijheid , waarvan de glans toe- of afnam met zijne kracht tot bevordering dier edele zaak."
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Bij de afdeeling Onderwijs werd, op 3 December, het strijdperk heropend.
Geweldig was het bekiag van den heer de Kempenaer over onberekenbaar
uitstel van hetgeen zonder verwijl moest worden beslist. Na krachtige uiteenzetting onzer gevoelens en wenschen door den beer Elout van Soeterwoude, zou ik liefst gezwegen hebben , zoo niet de Minister van Justitie
mij tot zelfverdediging genoopt had. „ De Regering wenscht de eerbiedigiug
en van de Christelijke vorming en van de gehechtheid der natie aan de gemengde scholen. De Regering wenscht daarbij hare bevoegdheid — de bevoegdheid van elke Regering — niet te buiten te gaan , en zich niet te
mengenin de afmeting en het voorschrijven van eene zekere mate van
Christelijkheid. Ziedaar drie grondslagen die gelegd zijn." Het verschil tusschen hem en ons vergeleek hij met den strijd in Pruissen tusschen Bunsen
en Stahl : „ Ik beschouw het Christendom niet als geroepen om als staatswet den Staat te vormen en te fatsoeneren. 1k kan het Christendom alleen
beschouwen als eene zedelijke levenskracht, als een zuurdeesem , in alle
levenskringen gelegd , om ook den staatsman in zijne betrekkingen Christelijk te doen handelen , zonder zijne denkbeelden , leer en begrip van het
Christendom aan anderen op te dringen 1."

Mijn voornemen was in deze beraadslaging het woord niet meer
te vragen : vooreerst omdat deze discussie smartelijk is , inzonderheid voor mij ; ten andere , omdat telkens hetgeen ik had kunnen
zeggen zoo veel beter door anderen gezegd werd.
Evenwel, na de rede van den Minister van Justitie, mag ik
mij niet ontslagen achten van eene aanmerking, eene bedenking,
een protest. De Minister heeft gesproken van antecedenten poleiniek.
Bij het antwoord van den afgevaardigde uit Deventer a heb ik weinig te voegen. Geen lid in deze Kamer heeft zich aan het misdrijf, meer dan ik , schuldig gemaakt. Deze polemiek, zegt de
Minister, is onedelmoedig. Het is eel]. wapen , dat op zeer onedelmoedige wijze kan worden misbruikt ; maar het gebruik is
geoorloofd, is onmisbaar, en het ter zijde stellen van antecedenten-polemiek is aan een wegcijferen der zedelijke grondslagen van
het parlementair gouvernement gelijk.
De Minister heeft, tot mijn leedwezen, op nieuw het verwijt van
politieke oneerlijkheid ter sprake gebragt. Dit was geheel overtollig. Niemand is er in deze Vergadering die het denkbeeld, ik zeg
niet van politieke oneerlijkheid , maar zelfs van onopregtheid , op
hem toepasselijk zou durven maken. Maar het komt mij onmogelijk voor hem vrij te pleiten van politieke inconsequentie. 1k
zeg er slechts een woord van. 1k verlang voorzeker niet dat een
Minister ondergeschikt zij aan de leden eener partij ; maar ik
meen dat, zoo er geene verandering van overtuiging bij hem plaats
-

1 Stahl zou, zoo Bunsen dit gezegd had, antwoorden : „ Das ichte Christenthum , das Christenthum der christlichen Kirche , wie es allein die ewige
Wahrheit ist, so auch ist es allein die Rettung der Gesellschaft. Es liszt
sich micht erzwingen in den Mensehen ,
das wissen wir und wir werden
keine Maaszregel vertreten , die auf seine Erzwingung abzweckt.
Aber wir
'
wollen es bezeugen vor den Menschen , und wir wollen es erhalten in den
Einrichtungen. Daher unsere Widerzetzung gegen die Entchristlichung der
Schule. (Reden , Berlin 1860, p. xvi.)
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gehad heeft, hij in elke betrekking ondergeschikt moet blijven
aan de beginselen waarvan hij , jaren achtereen , met of zonder
eene partij voorstander geweest is.
Men kan part ijman ziju geweest , eer men aan het bewind k wam ;
men kan zich aan _parajschap, in den ongunstigen zin van het
woord , hebben schuldig gemaakt ; maar wanneer dit het geval Diet
geweest is , wanneer men slechts in zooverre tot eene partij heeft
behoord dat men vastheid van beginselen had omtrent hetgeen men
oordeelde in het belang, niet van sommigen , maar van alien wenschelijk te zijn , dan zie ik niet hoe men in het Ministerie afstand
mag doen van het rigtsnoer dat men , als lid eener partij , gevolgd heeft.
De Minister verkondigt dat hij , nu in het Kabinet op een geheel ander standpunt geplaatst zijnde , zijn beginsel niet kan, niet
mag doen gelden ; dat hij aldus de regeringsmagt zou misbruiken
ten dienste van zijn beginsel. Doch ik vraag : welk beginsel zal
de Minister dan volgen in het Kabinet ? niet zin beginsel ? het
beginsel van een ander ? of yeen beginsel ?
De Minister heeft gewaagd van het verschil tusschen hem en
zijne anti-revolutionaire vrienden. 1k acht, even als hij, het verschil grooter dan doorgaans ondersteld wordt. Het ligt zeer diep;
het ligt in de notie van Kerk en Staat. Maar ik laat mij niet
gevallen de schets, die de Minister, nu en vroeger, van ons systeem
in korte trekken opgaf. De Kamer zal niet verlangen dat ik mij
thans late brengen op dat terrein ; dat ik aantoone in hoever ik
niet met Augustinus de Civitate Bei; iu hoever ik wel met Stahl
overeenstem, en waarin ik aan Bunsen ongelijk Beef. 1k wil aan
den Minister slechts eene bedenking onderwerpen, meer dunkt
me , ad rem ; die meer bij het onderwerp , dat ons thans bezig
houdt , te pas komt. 1k voorzie (in verband ook met deze
discussie) dat hij, toegeveude aan zijn begrip omtrent Kerk en
Staat, ofschoon van een geheel ander point de depart uitgaande
dan het geachte lid nit Deventer a zal afdrijven naar hetzelfde
resultaat , en genoodzaakt worden in het openbaar onderwijs te
komen tot het stelsel der godsdienstlooze school. Hij zal , om
consequent te zijn, moeten berusten in het daar nevens stellen der
vrijheid van bijzonder onderwijs, zoo vele jaren met zeldzamen ijver
en volharding door hem verdedigd. Aldus zal hij terugkeeren tot
het primitief denkbeeld , door hem in vroeger dagen (het is geen
geheim) , tegen mijn gevoelen , op den voorgrond gesteld , dat we
met de vrijheid van de bijzoudere school te vrede behooren te zijn.
Vooral in verband met het door mij in de schoolquaestie gekozen standpunt , heeft mij bevreemd dat de Minister en nu en
op 25 November , noodig gekeurd heeft met zooveel ijver te waarschuwen tegen eene kerkeliik theologi8ehe partij , die haar begrippen ten onregte met politieke vraagstukken vermengt. Bepaaldelijk in het geheele vorige zittingjaar heb ik telkens doen uitkomen
,

-
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dat, al zou men van Christeliiken Staat of van Christelijke Natie
niet meer willen hooren, evenwel hetgeen wij verlangen behoort te
worden verleend , zoolang men erkent dat in de school moet worden gelet op de behoefte van eene godsdienstige bevolking 1 .
Nog een enkel woord aan den Minister van Binnenlandsche
Zaken. Hij geeft ons vrijheid zijne begrooting te verwerpen, indien bij ons wat men politick vertrouwen noemt, gemist wordt. 1k
ben niet voornemens van die vrijheid gebruik te maken. Ik houd
mij aan den stelregel , door den spreker uit Deventer zoo uitnemend in vroeger jaren ontwikkeld 2 dat wij geene begrooting mogen verwerpen om redenen buiten de begrooting. 1k acht zelfs
dat de Minister te ver gaat , wanneer hij vergunt en uitlokt om
van dien stelregel te wijken.
1k heb tegen den Minister van Binnenlandsche zaken en tegen
het geheele Kabinet , op het punt , hetwelk het Land , ik zeg niet
in spanning, maar toch in min aangenamen toestand gebragt
heeft , twee bezwaren. Het eerste , dat het hoofdbeginsel der wet
niet gepreciseerd wordt. Ook na al hetgeen wij dezen morgen omtrent een drieledigen grondslag gehoord hebben , herzeg ik : de hoofdgedachte , waarvan de uitvoering van het mandaat en de uitkomst
der crisis zal afhankelijk zijn, is , te midden van velerlei algemeene uitdrukkingen , niet ge_preciseerd. Na een verloop van vijf
maanden durf ik te dien opzigte ofschoon het een min aangeimam woord is en ook aldus door den Minister van Justitie wordt
opgevat — het woord juist achten zoo even door mijn vriend a gebezigd ; het woord talmen. Mijn tweede bezwaar , door vele leden
met ernst te berde gebragt , is en blijft de vereeniging van de drie
wetten. Ik zwijg er nu van. wij weten dat de wet nog niet gereed is en ik vlei mij dat de Minister , naar mate hij zich bezig
houdt met de bewerking van het ontwerp op het lager onderwijs,
zal overtuigd worden dat men , voor als nog, aan de moeijelijkheden deter ant wet genoeg heeft.
De heer van Eck vroeg het woord , vooral om het pijnliike eener , naar
hij zeide , aan mij ontvallen uitdrukking : Godsdienstelooze school. „ 1k wil ,"
gaf ik ten antwoord , „ het geachte lid geruststellen. Hij begaat een anachronisme; in vroeger dagen scheen het een ergerlijk woord , nu is het
een usuele term , ter kenmerking van een systeem. Bovendien , we hebben
steeds doen uitkomen dat we, bij onzen afkeer van de godsdienstlooze school,
nog feller gekant waren tegen een dor en koud deisme , tegen eene erger
dan godsdienstlooze school. ellet woord dus waaraan het geachte lid zich
ergert , is , vergelijkenderwijs, een eeretitel , een compliment."

19 December 185 6.
4.

: Ten gevolge van het tweemaal staken der stemmen (32 tegen 32) op

1

Zie p. 128, 143, 151.
it

ELOUT VAN SOETERWOUDE.

2 In de rede van

17 Junij 1845.
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Zaken in nadere overweging te nemen. Van daar het voorstel eerier credietwet voor zes maanden , die nu in beraadslaging gebragt werd.
De heer Elout van Soeterwoude ontwikkelde, in een treffend vertoog, de
gronden waarop het hem niet niogelijk geweest was voor de begrooting te
stemmen. De Minister van Justitie verklaarde dat men van gelijktijdige
aanbieding der drie wetten afgezien had. „ Indien de Minister van Binnenlandsche Zaken door zijn gezondheidstoestand daartoe Ilia in staat mogt
wezen , dan kan de Kamer zich in ieder geval verzekerd houden , dat de
wet op het lager onderwijs binnen den vroeger door den Minister aangewezen tijd zal worden voorgedragen en dat de Kamer , na haar gewoon reces
hier terugkeerende , die wet zal ontvangen." — Meer dan eene zinsnede zijner
uitvoerige rede , inzonderheid het beweeren dat de 32 stemmen voor de begrooting 32 verklaringen van vertrouwen in den Minister waren geweest,
wekte verbazing en tegenspraak.

In dit plegtig oogenblik , nu door velen , uiet ten onregte , van
spanning wordt gewag gemaakt , wil ik , na de rede, vooral na het

tweede gedeelte der rede van den Minister van Justitie, en in verband met de overige discussie , nog eene enkele korte opmerking
in het midden brengen. Vooraf teeken ik protest aan tegen het
denkbeeld eener mogelijkheid van verwerping dezer credietwet , in
dien zin dat de dienst zou worden gestremd. Ook na hetgeen in
het Voorloopig Verslag en in de beraadslaging is gezegd , zie ik
daarin regtstreekschen of zijdelingschen dwang jegens den Koning ;
dwang om een Minister te ontslaan , dwang om te veranderen van systeem , dwang om sanctie te geven aan eene wet, waartegen Z. M. bezwaar heeft. Maar hierom juist ; omdat ik dit op den voorgrond stel ,
mag uit mijn votum geen bewijs van vertrouwen worden ontleend.
Ik beaem het krachtige woord van mijn vriend uit Arnhem a , te
meer daar ik mij herinner dat , toen de Minister van Binnenlandsche zaken zeide : vraag u een votum van vertrouwen ,"
ik geantwoord heb „ik geef het u niet , en twijfel of het een
Minister vergund is een zoo gevaarlijk antecedent in de Kamer
te brengen."
Ik berust voor het oogenblik in de verklaring van den Minister:
de wet enkel op het lager onderwijs , en , zoo onverhoopt de gezondheid van den Minister van Binnenlandsche zaken het niet
toelaat , evenwel indiening binnen den bepaalden termijn. Ik berust er in , vooral als ik op den man aan wien ad interim het
Ministerie opgedragen is b het oog sla. Evenvvel , om den aard te
doen uitkomen der oppositie , die met leedwezen en met ernst door
ons in het onderwijs tegen dit Kabinet gevoerd wordt , wijs ik
tevens op hetgeen wij eigenlijk hebben verlangd. Wij hebben niet
met overhaasting eene wet begeerd. Wij hebben ons beklaagd dat
hetgeen tot het wezen van een gouvernement behoort , demist werd.
Er is een Ministerie ad hoc, een Bewind met eene speciale taak.
Welnu , althans op dit punt , dachten wij , moest er een wil , een
beginsel , een rigtsnoer,, een plan zijn. In een onderwerp door
veeljarige discussie tot rijpheid gebragt , waarover elk staatsman ,
a MACKAY.
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hoe veel te meer zij die de regeling daarvan aonvaard hadden !
gerekend werd tot eenige vastheid van overtuiging te zijn geraakt ; in dit onderwerp , waarin alleen de oorzaak der wording
van het Kabinet lag, moest de denkwijs van het Bestuur, door
precisering van het hoofdbeginsel, openbaar zijn. Dit mogt van
eene 1?egering worden verwacht ; en het is niet te veel gezegd als
ik beweer dat , door onbekendheid met het beginsel van het Gouvernement , het land , wat deze regeringsquaestie bij uitnemendheid aangaat , in een toestand van krisis en van regeringloosheid
verkeert.
De Minister komt op tegen het denkbeeld van een zoekend Ministerie , hetwelk , sedert 1 Julij , niet gevonden en naauwelijks gezocht zou hebben. Intusschen was er voor die onderstelling, in
hetgeen zoowel door den Minister van Justitie vroeger als ook
door den Minister van Roomsch-katholijke Eeredienst in deze
Kamer medegedeeld is,. nog al eenige grond.
1k rnoet er bijvoegen dat , aan het einde der discussie over de
begrooting, de Minister van Justitie, in wien , wat het onderwijs
betreft, wij het Kabinet als het ware gepersonifieerd zien, op een
ander terrein , dan waar hij in den aanvang scheen te staan , geraakt is. Vroeger gold ons beklag ter zijdestelling der hoofdgedachte van het petitionnement ; de Vzonderliike school was in vergetelheid geraakt ; het Kabinet had, door eene verrassende wending,
zich bij enkele petitionarissen , versterkt door hen die niet gepetitioneerd hebben , ten gunste der Christelijke gemengde school , gevoegd ; maar hoe is het nu ? Men geeft nu ook de Christelijke
gemengde school prijs , althans indien de handhaving van iets meer
dan het woord Christelijk bedoeld wordt. Ik wil hierover geene discussie uitlokken ; maar wanneer men , uit de successive mededeelingen omtrent de zoogenaamde grondsiagen en hoofdomtrekken , gevoegd bij de verklaring van den Minister van IRoomsch-katholijke
Eeredienst , de slotsom opmaakt, zal men ontwaren dat, under velerlei woordentoestel en christelijken naam, wij niet anders verkrijgen
dan de godsdienstlooze school. Eene uitkomst dus , nu althans
lijuregt gekant , niet tegen vele petitionarissen, maar tegen het geheck petitionnement en tegen de hoofdgedachte waarop het Kabinet gevormd is.
De Minister heeft veel gesproken over politiek en staatsregt.
Ik zou het wenschelijk achten dat hij , gedurende den aanstaanden
tijd van beraad , ernstig de strekking en gevolgen zijner eigen politiek overwoog. Hij wil midden doorzeilen. Wanneer men vraagt:
wat is uw systeem ? is het antwoord: actualiteit, nationaliteit, eclecticisme. Repliceert men : dit is geen kenmerkend beginsel , dan
verneemt men afkeer van nitraisme; met het schoone toevoegsel
omtrent de neiging om te bewandelen „niet een beginselloozen weg,
maar een weg die vrijheid en waarheid tot beginselen heeft ; '
loch ook die fraaije zinsnede is een locus communis, waarop de
Minister geen refit van particulier eigendom heeft. Derhalve enkel
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schrik voor hetgeen bij u/traisenze noemt , aan den eenen en aan
den anderen kant. Hij hangt een schrikbarend tafereel op van de
revolutionaire rigting; maar, hoewel vijand van de revolutie, wil
hij niet , in omen zin en geest, anti-revolutionair zijn. Zoodanig
ontwijken , langs een eigen gulden middenlijn, van hetgeen men ,
refits en links , uitersten gelieft te noemen , is het systeem van
het vorig Kabinet. Ook van dit Ministerie geldt wat ik , nog
in Julij jl. , van een ander bewind schreef: „Thorbeckophobie
en orthodoxophobie; dit is het , waardoor , bij gebrek aan eigen
steunpunt , de politiek van den Minister (o , zonderling verschijnsel !) , als ware het in de lucht zwevend , stand houdt ,." Stand
houdt ? weldra was het gevallen. De leefregel van het Ministerie
was niet goed. Wel heeft het drie jaren zich staande gehouden ; maar hoe ? omdat het telkens aan eene der twee rigtingen
die het wilde ontgaan , toegeeflijkheid betoonde ; het eene jaar
met het gemaal , het andere jaar met de onderwijswet ; tot dat
iedereen vroeg indien de oppositie regerende partij is , waarom
wordt ze niet Gouvernement ? — Ziedaar de les van drie jaren , en
nu wijs ik op de geschiedenis van (hie weken, en vraag , met het
oog op den strijd bij de begrooting , niet meer : welk is uw beginsel; ik zeg ; toon mij althans de vrucht van uw beginsel ? waar is ,
bij hetgeen we in de laatste weken aanschouwd hebben, uwe
kracht?

De Minister van Justitie wenscht , en voorzeker uit de volheid
van zijn hart , door eerie politiek die hij met de leus van verzoening siert, weg te semen al wat in het belangrijke vraagstuk dat
aan de orde van den dag is , aanleiding tot hartstogtelijkheid geeft.
Doch het tegendeel van wat hij begeert , is het gevolg van
zoodanig overleg. Er is geene staatkunde waardoor de drifters
meer aan het woelen worden gebragt dan die , waarbij men niet
weet wat men wil , of niet zegt wat men wil, of althans niet hetgeen men beoogt duidelijk in het licht stelt. Er is dezen morgen
gesproken van de wenschelijkheid eerier ontbinding. Ik onderzoek
niet welke uitkomst men nu , in verband met de politiek van het
Ministerie , hiervan zou kunnen te gernoet zien. Doch ik wijs op
den toestand waarin het land zou komen , reeds door de oproeping van de kiezers. Neem eene ontbinding, waar het schibboleth
met een hoofdbeginsel van het staatsregt in verband is ; ontbinding
ter zake van het onderwijs , bij voorbeeld ; zoodat , in deze voor de
toekomst van de Natie zoo gewigtige vraag, het verschilpunt duidelijk geformuleerd ware; welnu, dan zal ook voor het yolk de
atmosfeer goed zijn ; dan zal de volksbeweging tot volksverbetering
en volksveredeling kunnen strekken. Maar, , is dit het geval niet,
wordt er geen beginsel op den voorgrond gesteld , dan zal in tiendubbele mate geschieden wat nu reeds , sedert Julij , ten gevolge
van den weifelenden en onzekeren gang van dit Ministerie, plaats
heeft ; bij gebrek aan beginselen , zal de strijd op het terrein van
a Aan de Kiezers (the ook le Deel , p. 186.)
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bedoelingen worden overgebragt ; daar is het dat tweedragt en hate-

lijkheid welig ontkiemen ; en aldus zouden wij , in een nieuw en
betreurenswaardig voorbeeld , eerder dan welligt iemand zou vermoed hebben , kunnen leeren hoe uit partiien, partiiscnappen
ontstaan.
De Crediet-wet werd , daar bij niemand het denkbeeld eener stremming van
de dienst was opgekomen , eenparig goedgekeurd.
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1857.
De wet op het lager onderwijs , op 21 Februarij 1857 ter tafel gebragt ,
werd weldra in de Afdeelingen onderzocht.
Evenmin als in 1856 werd onze rigting vertegenwoordigd in de Commissie
van Rapporteurs. Daarom , en vooral om , zooveel mij doenlijk was , de
belangstelling op te wekken van hen wien het in waarheid om Christelijke
volksopvoeding te doen is , achtte ik het niet overtollig telkens van onze
zienswijze te doen blijken in Vertoogen over het ontwerp 1.
Het eerste 2 verscheen op 4 April. Daarin werd gewezen op de eenzelvigheid der wet met die waartegen het Kabinet optrad. Dezelfde wet in de
hoofdgedachte , gewijzigd naar het Verslag van 1856 , enkel voor de lens met
het woord Christelijk versierd , en waarin een verzoeningsmiddel (Rijkssubsidie aan bijzondere scholen telkens bij de wet) , noch voor uitvoering , noch
zelfs voor aanneming vatbaar, voorgespiegeld werd. Dezelfde wet waartegen
het petitionnement gerigt was, dezelfde wet waartegen de Koning zich verklaard heeft, dezelfde wet waartegen het Vaderland door dit Ministerie zou
worden beschermd.
Het Verslag zag het licht op 6 April in aard en strekking aan dat van
1856 gelijk. Geen wonder dat de groote meerderheid, door de politiek van
het Ministerie overgroot geworden , het ontwerp , volgens haar eigen voorschriften gewijzigd , goed vond. Geen wonder dat zij de bijvoegselen afsneed schier eenparig het verzoeningsmiddel verwierp , en de inlassching van
het woord christelijk vergunde , mits daaraan slechts een zin , de zin eener
christelijkheid aan den Israeliet niet ongevallig , haar eigen reeds in 1856
kenbaar gemaakte zin, gehecht wierd.
In een tweede Vertoog 3 (25 April) deed ik uitkonien hoe , in dit Verslag
zelf , de invloed der handelwijs van het Ministerie , ter verhooging van overmagt en overmoed der tegenpartij, openbaar werd in a. het zwichten van bijkans iedereen , b. het scherper formuleren der hoofdgedachte , c. de laatdunkendheid jegens elk die tegen dit stelsel bezwaar heeft , d. het verbloemen
van het persoonlijk aandeel des Konings in den weerstand tegen de wet,
e. de smadelijke vermelding van het petitionnement. Voorts werd daarbij
inzonderheid getoond hoe het woord christelijk , waar enkel van een Christendom zonder Christus sprake kan zijn , misbruik van een heiligen Naam ,
onzedelijk en gevaarlijk woordenspel wordt.

25 Mei 1857.
*** Een voorpostengevecht ! — In de dagbladen was medegedeeld bet volgende antwoord van den Minister van Binnenlandsche Zaken aan ingezetenen

van Assen zich beklagende over weigering van autorisatie voor eene bijzondere
school. „ Dat de zaak geenszins bij het Departement van Binnenlandsche Zaken

1 Te 's Hage, bij de Gebroeders van Cleef, onder den titel Over het ontwerp van wet op het lager onderwijs. De aanhalingen zullen hier door 0. v. W.
3 0. v. W. p. 39-78.
2 0. V. W. p. 1-38.
worden aangeduid.

H.
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was uit het oog verloren, maar tot dusverre buiten beschikking was gebleven ,
omdat geene andere dan eene ongunstige beschikking volgen kan. Dat toch
krachtens de bestaande verordeningen het verleenen van magtiging tot oprigting van scholen behoort tot de bevoegdheid van de gemeentebesturen en
bij hunne weigering tot die van Gedeputeerde Staten , en dat , daar beide autoriteiten achtereenvolgens afwijzend op het verzoek hebben beschikt en , blijkens de berigten bij het departement ingekomen , bij die weigering meenen
te moeten blijven volharden , er geen middel is om aan den wensch der
adressanten te voldoen en zijne Excellentie althans buiten staat is aan de
bereiking van het verlangde doel bevorderlijk te zijn."
Over dit berigt waren wij verbaasd 1. Immers had de heer van der Brugghen
in 1854 dergelijk antwoord van den Minister van Reenen strijdig met het
regt der ingezetenen en de pligt der Regering gekeurd. Hij had toen o. a.
dit gezegd „ Volgens het derde additionele artikel der Grondwet , is de
Regering niet alleen bevoegd , maar verpligt te zorgen voor de handhaving
der regten bij de wet van 1806 toegekend en een dier onmiskenbaarste en
dierbaarste regten is dat , hetwelk bij Naar verzekerd is om bijzondere scholen van de eerste klasse op te kunnen rigten." . . . „ Wordt dit regt ontnomen , dan is er strijd met de wet van 1806 ; en in dat geval vraag ik
waarom bier niet toepasselijk zou zijn de bepaling van art. 133 der Grondwet , volgens hetwelk alle handelingen en daden van de Provinciale Staten ,
welke strijdig zijn met de wetten (ik spreek nu niet van het algemeen belang) , kunnen worden vernietigd door den Koning."
Bij de algemeene beraadslaging over de begrooting van Binnenlandsche
Zaken , ter vervanging van de crediet-wet , bragt de heer Elout van Soeterwoude het onderwerp ter sprake ; zich beklagende over dit antwoord , „ niet
in den zin van den Minister van Justitie , niet in den zin van een Ministerie
opgetreden met de task om aan gewetensbezwaren te gemoet te komen ; een
Ministerie "waarvan de Minister van Justitie zamensteller en hoofd is." —
Deze nam het woord op. Na tegen de uitdrukking hoofd van het Ministerie
te hebben geprotesteerd , herhaalde hij schier totidem verbis wat in 1854 de
heer van Reenen tegen hem en mij gezegd had. „ Ik wil het mijne gaarne
aanwenden om de autoriteiten daartoe te persuaderen , maar helpt dat persuasive middel niet , dan is , dunkt mij , het moeijelijk om er iets verder
aan te doen , vooral nu wij eene wet in het vooruitzigt hebben , die de vrijheid zal geven aan elk en een iegelijk om bijzondere scholen op te rigten."

Twee aanmerkingen. slechts.
De Minister herinnert zich niet wat vroeger omtrent deze zaak
door hem in het midden gebragt is , en verklaart dat de Regering
niet bij magte is iets te verrigten, behalve door persuasiven invloed.
Wanneer de Minister naslaat wat in de zaak van Uithuizen gebeurd
is , toen hij ons met zooveel kracht en warmte in de handhaving
van de regten en vrijheden der ingezetenen heeft ter zijde gestaan;
wanneer hij die schoone bladzijde van zijn parlementair leven herleest , zal hij bevinden dat , volgens hem , toen , de Regering vrij
wat meer kan dan enkel persuasiven invloed gebruiken, en, krachtens de bestaande verordeningen , bevoegd en verpligt is de bezwaren te doen. ophouden. De Minister wees op de aanstaande wet.
Ook de Minister van Binnenlandsche Zaken in 1854, ook een.
ander Minister van Binnenlandsche Zaken in 1849, om onverwijlde
voorziening te bestrijden. En nu wordt door den Minister van
Justitie ons beklag over gewetensbezwaar van ouders wederom be-

1

Hierboven p. 77 —122.
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groet met verwijzing naar de aan8taande (wanneer niet meer aanstaande ?) wet.
De tweede aanmerking betreft des Ministers verklaring , dat hij
niet is het hoofd van het Ministerie.
De Minister van Justitie i8 althans degene, aan wien voor eene
bepaalde taak wend opge&ragen de vorming van dit Kabinet. Het
is van belang dit , waar het op den achtergrond raakt, weder op
den voorgrond te brengen. De Koning , de Natie, en ieder lid van
deze Kamer mag verwachten en eischen dat de Minister van
Justitie zich betrokken achte , zoo dikwijls er sprake zou kunneu
zijn eener ontaarding van het doel waarmede dit Kabinet gevormd is.
De Minister van Justitie zeide „Ik spreek niet tegen wat men zegt dat
ik toen beweerd heb ik herinner mij de argumenten niet welke toen door
mij kunnen gebezigd zijn. Maar ik moet toch opmerken dat , indien ik er
toen zoo sterk op had aangedrongen dat de Regering het middel in handen
had , het niet consequent van mij zou geweest zijn , om , gelijk ik mij zeer
wel herinner gedaan te hebben , te spreken en te ijveren voor het voorstel
van den heer Groen , hetwelk strekken moest om aan de Regering dat middel
in handen te geven." — De Minister vergat dat de strekking van het voorstel geweest is bet middel in de wet te doen opnemen , niet omdat bij hem
of bij mij, maar omdat bij de Regering zelve twijfel omtrent Inter bevoegdheid bestond.

26

lei 1857.

„.4 Om het achterblijven van de Memorie van beantwoording en om de
wankelbaarheid van het Kabinet, wenschte ik, bij de begrooting van Hoofdstuk V, in verband met de politieke omstandigheden , te doen uitkomen dat
niets betreurenswaardiger zijn zou ,dan wanneer andermaal , als bet onderwerp bijkans ter beraadslaging rijp was , een onvoorziene wending ontstond.
4

De zonderlinge toestand, waarin mijne vrienden en ik gebragt
zijn , is oorzaak dat ik menigwerf, ook wanneer ik anders roeping
zou hebben gevoeld te spreken , evenwel zweeg ; maar ik besef
tevens (ook heden , nu de Kamer binnen kort uiteengaat) dat zoodanig stilzwijgen te lang kan worden bewaard.
Had ik kunnen vermoeden dat, onder dit Ministerie, het gevoelen
van den Minister van Reenen omtrent de autorisatie voor bijzondere scholen zou gevolgd worden, ik had mij verpligt geacht —
en zou op de ondersteuning van een groot deel der Kamer hebben
gerekend onverwijld het initiatief van 1854 te herhalen. Maar
ik kon niet vermoeden , wat de Minister onss zoo even heeft medegedeeld , dat het onderwerp zelfs Been punt van overleg bij het
Ministerie heeft uitgemaakt. Hoe kon men dit, naar constitutionele
usantien, mogelijk achten bij een Ministerie, bepaaldelijk voor het
onderwijs in het leven geroepen ? opgetreden ter regeling van de
openbare school ? en dus in dubbele mate verpligt althans uit het
toevlugtsoord , de bijzondere school , de bezwaren weg te nemen ,
154*
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die bij zoo velen in den laude bestaan ! Wij mogten rekenen op
de ondersteuning van den Minister van Justitie. Deze vergist zich,
wanneer hij meent dat hij in 1854 wettelijke herziening wilde ,
juist omdat , volgens hem , de Regering de magt niet had om in
ooze bezwaren te voorzien. Neen , hij heeft ons , volgens zijne stellige verklaring , ondersteund , omdat hij zelf wel , maar het Ministerie niet , van de bevoegdheid en verpligting der Regering
overtuigd was.
Ik zou ongaarne (dit is eene reden waarom ik dikwerf liever
zwijg) mij eenig woord laten ontvallen , waaruit de Minister van
Justitie naderhand , als de storm voorbij is , het verwijt zou kunnen
afleiden , dat ik vergeten had mijn standpunt tegenover een en
voormaligen en toekomstigen vriend. Maar ik mag , waar het de
belangen van het vaderland geldt, niet vergeten dat bij uitnemendheid , in al wat de kabinets-quaestie betreft , de Minister van Justitie verantwoordelijk is. In verband met de Memorie van Beantwoording , wijs ik op het gevoelen van enkele leden in het verslag ,
dat de Memorie van Toelichting ook zijne onderteekening had
moeten dragen.
Ik ben , in dit opzigt althans , geen idealistische drijver. Ik
verlang niet dat elk Minister, de Minister van Marine, van Oorlog , van Kolonien, voor elke zinsnede der Memorie van Toelichting bij de onderwijswet verantwoordelijk zij ; ik beweer slechts dat
althans het beloop der redenering omtrent het cardinale punt de
vrucht der gezamenlijke overtuiging van den Minister van Binnenlandsche Zaken en den Minister van Justitie behoort te zijn. Het
voorname verschilpunt betreft thans de beteekenis van Chri8te/ijk.
De kracht der Memorie van Toelichting tot aanprijzing van de wet
ligt in de toespraak aan Israeliten en vrijzinnigen , waarbij dit
woord tot niets dan een woord gereduceerd wordt. Doch wat zegt
men nu reeds ? „Wel , de Memorie is het werk van den Minister
van Binnenlandsche Zaken ; die aandoenlijke toespraak komt in
geenen deele overeen met de meening van den Minister van Justitie."
Men zegt dit met te meer schijn van regt , omdat inderdaad deze
meening, waardoor de werking , gelijk men het uitdrukt, van den
Chri8teliiken factor onmiddellijk gestuit wordt, in lijnregten strijd
is met hetgeen in deze Kamer herhaaldelijk door den Minister van
Justitie omtrent vrije werking van dien factor, naar gelang van
tijd, plaats en omstandigheden, verklaard is. Nog op 19 Dec. zeide
hij : „De wet zal gegrond zijn op het beginsel van vrijheid in hare
ruimst mogelijke toepassing." Ik laat de Memorie van Toelichting
daar ; doch we mogen verlangen dat de Memorie van Beantwoording althans bevatte het gezamenlijk gevoelen der twee Ministers
die op dit punt behooren homogeen te zijn. Zoo dit het geval niet
is, vrees ik dat het voorbereidend onderzoek, als de dag der discussie aanbreekt , oorzaak eer van duisternis dan van licht zijn zal.
De Memorie van Beantwoording. Er is gevraagd : wanneer komt
ze ? II( zou den Minister op dit punt niet te zeer willen of dur-
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yen dritiven; ik waardeer de moeijelijkheden der taak. Ik acht
dat , indien sommige bijzonderheden minder uitgewerkt zijn , de
Kamer zich dubbel voldaan zal houden, als al hetgeen de hoofdtrekken betreft duidelijk uiteengezet is. Ik durf niet aandringen
om dag, of week, of maand zelfs te weten waarin de Memorie van
Beantwoording verschijnt. Doch en voor het Ministerie en voor
de Kamer is het wenschelijk dat , voor het overschot der zitting,
aandacht en werkzaamheid , zooveel,
op dit eene punt, de
onderwijswet , geconcentreed zij.
ene uitzondering evenwel, de
spoorwegen; in ijver voor spoorwegen doe ik voor niemand onder;
de spoorwegen (de spoorweg zelf wordt in onze dagen loco motief)
staan altijd bovenaan. Dit daargelaten , acht ik het van hoog
belang dat de Kamer eindelijk , bij het vergevorderd saizoen , zich
een leader vorme van afdoening voor deze zitting. En dan hebbe
de onderwijswet de prioriteit. Ik wil niets afdingen op de verdienstelijkheid der discussie besteed aan de jagtwet , maar wanneer gij aan de amendementen der liefhebbers van de jagt denkt,
ei ! bereken, zoo het berekenbaar is, wat zal gebeuren wauneer, bij
de wet op de regterlijke organisatie, de regtsgeleerden op hun eigen
terrein handgemeen rakers ; moest dit voorafgaan, dan ware behandeling der onderwijswet ondenkbaar. Ook zou ik gaarne de Kamer
van nutteloos werk bevrijd zien. Onder de zonderlinge verschijnselen , die deze zitting oplevert , behoort het onafgedaan blijven
van vele en het desniettemin , naarmate afdoening onmogelij k wordt,
ter tafel komen van zeer vele wetten. Waarvoor ? om het onderwerp ter sprake van het algemeen te brengen ? zeer wel, doch
ook ten fine van onderzoek in de afdeelingen ? cui bono ? Is bij het
systeem, in deze Kamer aangenomen, dat de sluicing alle werkzaamheden vernietigt, behoorlijk onderzoek in de afdeelingen, indien de prikkel eener mogelijkheid van afdoening ontbreekt , denkbaar ? Mij dunkt dat, buiten de onderwijswet, de arbeid , hetzij in
de Kamer , hetzij in de afdeelingen, zal zijn nutteloos werk, ijdele
vertooning.
Nog een zonderling verschijnsel is, voor deze zitting en voor
dit Ministerie , karakteristiek. Nooit was er een Ministerie dat,
in zijne beloften , zoo zeer op een langdurig leven rekening gemaakt heeft. De Minister van Justitie schijnt zich te vleijen dat
hij het Wetboek van Strafregt leveren zal ; de Minister van Finantien heeft schier eene geheele wijzigin.g van het belastingstelsel
in het oog. Nu vraag ik ; berust zoodanige onbezorgdheid op
constitutionelen grondslag ? 1k beweer niet dat een Ministerie, ofschoon het door vastheid van beginselen op het vormen van eene
meerderheid moet bedacht zijn , tot aftreding verpligt is , zoodra
het de meerderheid niet heeft ; doch ik mag niet ontveinzen dat ,
in verband met de vreemdsoortige verhouding der partijen in de
Kamer — ik wil er nu niets meer van zeggen — die schijnbare
onbezorgdheid mij nu en dan zeer ongerust maakt. Want ik begeer levensverlenging van dit Kabinet. Ik wil in de Kamer her-
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haler , wat ik daar buiten gezegd heb 1 : ik zou het betreuren , wanneer door een onvoorzien toeval , zoo als er nu en dan op het
staatstooneel voorkomt, de onderwijswet niet in discussie wierd
gebragt. Zoodanig uitstel is voor niemand wenschelijk, ons althans is het nooit te doen geweest om omverwerping of instandhouding van een Ministerie, maar om eerie deugdelijke wet. Groot
is , onder dit Ministerie , onze teleurstelling. Ik behoef slechts te
wijzen op hetgeen (behalve het Ministerie, dit heeft zijne eigen beschouwing) iedereen weet en beaemt. Ik zeg het in de woorden
van een onzer meest bekwanie tegenpartijders a; „Het petitionnement was gerigt tegen de gemengde school. Men tracht dit wel
eenigermate te verduisteren en in het onzekere te stellen : maar ,
daar de bewijzen aanwezig zijn, zijn lange betoogen onnoodig.
Die bewijzen zijn aanwezig op de griffie dezer Kamer, waar bergen
van petitien in den door mij bedoelden geest worden aangetroffen,
en zoo in alle niet uitdrukkelijk de opheffing der gemengde school
wordt verzocht, de eischen der adressanten leiden evenwel onvermijdelijk daarhenen." Hierop volgen zinsneden, die ik welligt
liever zelf niet zoo zou hebben geschreven , doch waarvan ik de
juistheid niet ontken : „Hoe, men petitioneert in een bepaal den
geest , men wordt geroepen aan dat petitionnement voldoening te
geven , en naauwlijks heeft men zich tot het volvoeren van die
taak nedergezet, of men komt met de verklaring, niet dat die taak
te moeijelijk, te bezwaarlijk is, dat zij niet is te vervullen, dat
men dien last nederlegt en aan anderen overlaat ; neen , men verwringt , men vervormt die taak, men noemt hetgeen men zelf met
aandrang verlangd had , anti-nationaal, men reageert tegen het
beginsel , tot handhaving waarvan men tot het bewind werd geroepen."
De proefneming die geschieden zou, is niet geschied. Dat nu
ten minste het onderwerp in beraadslaging worde gebragt. Niet als
of ik aldus , door onzen invloed , eene merkbare wijziging bij de
eindstemming verwacht. Indien eigenliefde ons , na menige les in
deze Kamer , nog zoo misleidde , wij zouden onverbeterlijk zijn.
Maar gene discussie beteekent meer dan wanneer tien maal de zaak
in de afdeelingen gebragt wordt. Dan is men veel meer genoodzaakt tot preciseren en formuleren van hetgeen men verlangt; dan
houdt het incognito op en is iedereen althans tot stemmen verpligt. De optreding van dit Ministerie voor de discussie heeft,
tot groot nadeel van het Ministerie zelf en hetgeen men toen beoogde , de beraadslaging afgesneden 2. En wanneer dit nu, in welken zin ook, andermaal gebeurde , ik zou het eene ramp voor
het vaderland achten ; eene ramp , indien , na de gebeurtenissen
van Junij 1856, een geheel jaar voorbijging , zonder dat er eene
1

2
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enkele schrede gedaan ware om te geraken uit eene crisis , die de
gewigtigste en teederste belangen van Nederland bedreigt.
*** De heer Thorbecke kwam het Ministerie te hulp. „Men dringt te
sterk ," zeide hij , „op de vraag omtrent de toelating van bijzondere scholen ,
als voorwaarde der zamenstelling van het Ministerie." — Het zwiehten van het
Kabinet beschreef hij aldus : „ Dit Ministerie is ontsproten uit eene reactie
tegen het vorig ontwerp tot regeling van bet onderwijs , en wat was tot dusverre het gevolg ? Dat de groote beginselen , door de Kamer voorgestaan
en voornamelijk door haar in het ontwerp gebragt , door dit Ministerie zijn
aangenomen en beschermd."

De spreker nit Deventer beweert dat dezerzijds te veel gedrukt
wordt op eenstemmigheid van het Ministerie in het toepassen van
de bestaande verordeningen op het onderwijs ; genoeg ware het ,
wanneer het Ministerie zich verstond omtrent de aanstaande wet.
Ik kan de zaak niet een ondergeschikt punt noemen. Inzonderheid
voor een Ministerie dat uit de onderwijsquaestie verrijst, mag omtrent billijkheid en regt in de toepassing der bestaande verordeningen , een zeer belangrijk punt ! overleg en eenstemmigheid worden
verlangd ; te meer om de onzekerheid van het tijdstip waarop de
nieuwe wet tot stand komt. Ik wensch het geachte lid te vragen ,
of hij niet met ons bejammert, dat hij niet , liever dan de circulaire van 2 December — waarvoor wij hem dankbaar zijn — in
1849 wettelijke voorziening gaf. Dan zou reeds voor acht jaren
het bezwaar weggeruimd zijn ; terwijl nu daarentegen het Gouvernement ons nog, in meer dan eene provincie, aan de willekeur
van plaatselijke en gewestelijke besturen prijs geeft.
Het lid uit Deventer zeide : het lid uit Leyden wenscht wel
discussie, maar niet de spoedige tot standkoming van de wet. Ik
wensch, evenzeer als hij , dat de wet zoo spoedig mogelijk tot stand
kome , maar niet volgens zijn , volgens mien beginsel. Sedert eene
reeks van jaren heb ik het denkbeeld op den voorgrond gesteld :
geen gedwongen vereeniging , maar een middel tot geleidelijken overgang van de gemengde tot de afzonderlijke school ; nu
wensch ik voorbereiding van eene op dien grondslag gebouwde
wet; om zoodanige wet, nog in deze zitting, tot stand te brengen,
hiertoe zie ik geen kans. Indien hij daarop eenig uitzigt opent,
ik zal hem dankbaar, dankbaarder nog dan voor de circulaire van
1849, zijn.
• De spreker uit Leyden zou achten dat in deze zitting niets tot
stand gekomen ware, ook wanneer de wet op het onderwijs, tegen
zijn beginsel , tot stand kwam. 0 Been indien zoodanige wet
door de Tweede Kamer aangenomen wierd dit was eigenlijk ,
meen ik , de uitdrukking van den spreker — indien , na bedaarde
en naauwkeurige discussie, het onderwerp waardig, de Kamer een
ontwerp aannam , volgens het verslag van 1856 , zonder verzachting , met logische en naauwkeurige toepassing der beginselen van
den spreker , dan zou eene gewigtige schrede (ik zeg niet voor het
tot stand komen) gedaan zijn. Ik wil meer zeggen : wanneer het
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mogt gebeuren , wat ik ondenkbaar reken, dat dergelijke wet tot
stand kwam , ook dit zou ik beter achten dan een al te zeer bestendigen van den tegenwoordigen gedesorganiseerden toestand,
van de steeds voortdurende crisis, waarin het onderwijs verkeert.
Het lid uit Deventer verheugt zich en triomfeert over de verbazende kracht zijner beginselen ; omdat dit Ministerie, reactie
daartegen , ze in de wet opneemt. Hij tempere zijne vreugd , tot
dat nit de Memorie van Beantwoording blijke of het Ministerie eensgezind is. Want, zoo het gevoelen dat men buiten de Kamer aan
den Minister van Justitie toeschrijft, inderdaad het zijne is, zouden,
volgens dien Minister althans , de groote beginselen die de spreker
uit Deventer verdedigt, niet in het wetsontwerp opgenomen zijn.
Op 28 Mei deed de Voorzitter bet voorstel om de zitting te verdagen tot
16 Junij , met vrijheid om het reces , zoo noodig , nog eenige dagen te verlengen. Toen het bestreden werd , zeide ik : „ Volkomen vereenig ik mij
met het voorstel van onzen geachten Voorzitter. Bepaling van 16 Junij , in
de onderstelling, dat de Memorie van Beantwoording zal ingekomen zijn ;
zoo niet , bevoegdbeid om de Kamer nog niet zamen te roepen. Bij ons
systema omtrent sluiting en stuiting kan , omtrent wetten over de nationale
militie, bet personeel en dergelijke , in de sectien geen behoorlijk onderzoek
meer geschieden. In deze zitting zal niets van eenig belang tot stand komen
dan de diseussie over het onderwijs. Hierop moet de aandacht der Kamer
uitsluitend worden gevestigd. Al het overige zal op ijdel vertoon uitloopen." —
Dit werd door den beer Thorbecke beaemd en het voorstel met 37 tegen
12 stemmen goedgekeurd.
In de rede van 26 Mei had ik gedoeld op een merkwaardigen brief aan
Ds. Heldring, opgenomen in het Maandschrift de Vereeniging (van Mei),
waarin de wet verdedigd en de goe gemeente gerust gesteld werd, op grond
eener vrije werkzaamheid van den christelijken faktor. Dit opstel (waarvan, al bleef het naamloos, de Auteur niet onbekend was) scheen den zin
en geest te openbaren der raadselachtige uitdrukkingen , zoowel van den
Minister Simons als van den Minister van Justitie ; bijv. toen deze, nog op
19 December, verklaard had : „ de wet zal gegrond zijn op het beginsel van
vrijheid in hare ruimst mogelijke toepassing." De opzettelijke bestrijding
van deze half-officiele toelichting, gerigt meer bepaaldelijk aan het christelijk
publiek, was, naar mij voorkwam, niet overbodig. Hieraan was een derde
Vertoog 1 (2 Junij) gewijd; waarin ik den aard dezer vrijheid op eene school,
waar door den Minister van Binnenlandscbe Zaken stricte neutraliteit toegezegd was, aldus beschreef. „Vrijheid; the) dat ieder onderwijzer, onder
toezigt of oogluiking van schoolopziener en gemeenteraad, bevoegd is te bepalen wat te christelijk en wat christelijk genoeg is ; in welke qualiteit van
Christendom J ood en Christen homogeen zijn , en welk quantum van Christelijkheid niet te weinig aan den Christen en niet te veel aan den Israeliet
geeft. Vrijheid ; zoo dat onbeperkte vrijheid der luimen van de plaatselijke
meerderheid , vereeniging van aetualiteit en localiteit, op gewetensdwang
uitloopt. Vrijheid; leervrijheid voor elken onderwijzer, gerugsteund tegen
de klagten der ouders door eene partij die de overmagt heeft ; leervrijheid,
dat is hoordwang voor het arme Volk , in de School als in de Kerk."
In een vierde Stuk 2 (19 Junij) poogde ik duidelijk te maken , wat eigenlijk
tegen den Minister van Justitie onze klagt is : dat hij , die de onmogelijkheid
eener christelijk-gemengde school zelfs voor Roomsch-Katholijken en Protestanten , eer en totdat hij Minister werd, in het licht gesteld had, door
plotseling verloochenen zijner antecedenten, een voorbeeldelooze en met den
I 0. v. W. p. 79.122.
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zedelijken grondslag van elk Gouvernement strijdige daad heeft gepleegd ;
even wel minder ten gevolge van rijp beraad , dan wel in den drang van
het oogenblik en onder den invloed zijner pens& intime over het wezen en
de onderlinge verhouding van Staat en Kerk.
Bij de aanwijzing van den aard en invloed dezer individualistisehe beginselen, in een vijfde Nummer 1 (27 Junij) , werd tevens (in verband met de
Memorie van beantwoording) toegelicht de oorzaak, de bedoeling en de
uitkomst der handelwijze van den Minister, zoowel als de houding der kleine
minderheid en het regtmatige van haar beroep op de christelijke conscientie
en van den Minister en van het Nederlandsche Volk.

30 Innii 1857.
4 Op 29 J ulij nam de beraadslaging over de onderwijs-wet een aanvang:
In belangrijke Adviezen werd smart en weerzin, door menig kernachtig woord,
kenbaar. De heer Hoffman verzette zich tegen een ontwerp dat „aandruischt
zoowel tegen den geest van de groote meerderheid van het Nederlandsche Volk
als tegen zijne geschiedenis en die van het Huis van Oranje en dat, wel verre
van verdraagzaamheid aan te kweeken, niets anders dan wrok en religiehaat
kan opwekken." De heer van Lynden zeide : „kort en goed ; eene volksschool,
waar het gebruik van Gods Woord verboden, of, wat daarmede gelijk staat,
niet geraden is, zou ik achten te zijn voor onze protestantsche jeugd een rationale ramp, welligt een rationale vloek." De heer Mackay : „ Uit deze wet
groeit de radicale school, of zal men eene soort van christelijke deugd invoeren
die voor Israel niet kwetsend mag zijn, maar juist daardoor zonder eenige
kracht zal zijn en kwetsend voor den gemoedelijken Christen." De heer Elout
van Soeterwoude : „Wij meenen dat niets beter geschikt is om, als mannen
broeders een zelfde vaderland lief te hebben en te dienen, dan dit te doen zonder opoffering en zonder miskenning van hetgeen met een beter, met een hemelsch vaderland in verband is." — Den tweeden dag (daar het spreken door
de triumferende meerderheid van 1856 naauwelijks noodig gekenrd werd)
kwam ik aan het woord.

Ik acht de algemeene beschouwingen een belangrijk deel van de
discussie ; niet zoo zeer voorspel als voorbereiding ; maar ik wensch
in het oog te houden dat, zoo de Kamer , ook te midden , laelaas
van het zomer-, bad- en reissaizoen, om het onvergelijkbaar gewigt
van het onderwerp , in onvermijdelijke uitvoerigheid berust , zij
tevens regt heeft te verlangen dat men vermijde wat eigenlijk bij
de artikelen behoort.
Twee vragen : Zal de hoofdgedachte dezer wet bijval vinden bij
de meerderheid van de Kamer ? Komt deze wet tot stand?
I. Ik wijs op de hoofdgedachte der wet, in tegenstelling van
hetgeen ik als bijzaak beschouw. De beslissing omtrent de
vierde alinea van art. 22 en het woord Christeliik zijn bijzaken ;
bijzaken eigenlijk reeds afgedaan. De voordragt van een gebarricadeerden uitweg heeft waarlijk niet een aanval van tien leden
noodig om te bezwijken 2 en het al dan niet geven van den christelijken titel aan de niet-christelijke volksschool , zal door deze
,

2 Het amendement ter weglating van dit zoo1 O. v. "W. p. 169-210.
genaamd verzoeningsmiddel was door tien leden onderteekend.
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beraadslaging zelve blijken te zijn een punt van zeer ondergeschikt
belang. De eigenlijke vraag is dezelfde als voor een jaar : zal deze
wet in haar schrikverwekkende hoofdgedachte worden goedgekeurd ?
En welke is die hoofdgedachte ? Renheid der volk88chool; zoodat
het geheele Christendom , ook in zijne historische en kenmerkendzedelijke waarheden, als kerkelijk leerbegrip, secte, dogmatiek, eenzijdige rigting, als eenheid-verbrekend , met naauwgezetheid worde
geweerd.
Deze hoofdgedachte der voordragt van 1856 is het evenzeer van
dit ontwerp. Deze hoofdgedachte in het licht te stellen , telkens te
doers uitkomen dat inderdaad dit het beginsel der wet is , ziedaar
ter bestrijding de meest eenvoudige taktiek.
Daarom doe ik reeds terstond opmerken , dat de Regering deze
hoofdgedachte veelzins ontveinst en in de gevolgtrekkingen. verzaakt.
Vooral ook in de ► emorie van Beantwoording. Daar leest men:
„De Regering heeft niet kunnen bedoelen het positief Christendom,
naar de opvatting der kleine minderheid , op de gemengde lagere
scholen in te voeren." De vraag is niet , of het zal worden ingevoerd, maar of het zal worden geweerd. De Kamer heeft bepaaldelijk verlangd dat op dit punt (weren of niet weren van christelijke waarheid) dubbelzinnigheid zou ophouden; hoe is door het Ministerie aan dit verlangen voldaan? Lees de periode waar opgave
geschiedt van hetgeen de onderwijzer zal mogen en kunnen verrigten , en vraag u of we nog niet meer clan te voren in het dubbelzinnige geraakt zijn 1 . Nog meer. De vraag, of er al dan niet
enkel op de godsdienstige begrippen der whoolgaande kinderen moet
worden gelet , is niet ter loops , maar als een zeer gewigtig punt ,
behandeld en , in den zin van het verslag van 1856, waarbij eenparig onderrigt verlangd wordt, door gewijzigde redactie van art. 16
beslist. En nu komt de Regering op de aldaar afgedane questie terug;
verklaart deze nieuwe redactie, als of ze slechts tegen liefdeloosheid
en hatelijkheid getigt ware; ziet Been noodzakelijkheid voor eenparig onderrigt op onvermengde scholen (eene distinctie van gemengd
en onvermengd die de gewijzigde redactie juist verbiedt); ja, opent
zelfs het uitzigt dat op de gemengde scholen het gebruik van den
Bijbel zal worden geduld.
Evenwel dit spartelen tegen eigen beginsel zal niet baten , vermits de hoofdgedachte meesterlijk uitgedrukt is en in het verslag
van 1856 , en nu weder in het verslag van 1857. „Het van overheidswege gegeven onderwijs moet vrij zijn van elk kerkelijk inmengsel , van alle confessioneel belang;" met dien verstande , dat al
wat het Christendom kenmerkt , kerkelijk inmengsel en confessioneel belang is 2 Die hoofdgedachte is ook reeds in deze beraadslaging gehandhaafd. II dank hiervoor het lid uit Groningen Bij
.
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art. 22 zal nader kunnen blijken de waardij van de -natuurlijke
godsdienst , de staatsgodsdienst , welke door hem , als een middel
erger dan de kwaal , op de gemengde school voor allen begeerd
wordt. Evenzoo dank ik den spreker, die zoo even het woord
gevoerd heeft dat hij mede de hoofdgedachte dezer wet in het
voile licht gesteld heeft. Op dergelijke rede antwoordt men niet
gaarne onmiddellijk , vooral niet in deze beraadslaging, waar nog
meer dan eene gelegenheid ter beantwoording zijn zal. Nu veroorloof ik mij slechts de opmerking, dat de vrijheid van onderwijs onder de vele vrijheden behoort die men, sedert 1789, altijd
beloofd, en niet alleen beloofd, maar in wetten geschreven , en niet
enkel in wetten , maar in grondwetten opgenomen, en echter telkens, tot vernietiging toe, beperkt heeft in de practijk. De tijd
zal case quo leeren , of het in Nederland , na zoo vele droevige
antecedenten , met deze wet beter zal gaan.
De hoofdgedachte, verbanning van het Christendom, ligt in den
aard van elke school die voor niet-Christenen, met gelijk regt
van veto, opengesteld wordt. In eene gemengde school voor allen
moet wel (wilt ge opregt en regtvaardig zijn) de onvermijdelijkheid eener uitdrijving vanalle godsdienstige waarheid onder de
slagen der verschillende gezindheden worden erkend 1 .
Dit zal ook uit de discussie telkens duidelijker zijn. Zal desniettemin de wet in Naar hoofdgedachte, bijval vinden bij de
me erderheid der Kamer ?
Mij dunkt het betwijfelen hiervan is vergund. Er is tusschen
hen , die voornemens schijnen hunne stem aan de wet te geven,
dit groot verschil , dat de een door beginsel en de ander door toegeeflijkheid geleid wordt. Die uit beginsel handelen, zijn weder in
twee categorlen, vrijzinnigen en Roomschgezinden, verdeeld. Onze
R,00msch-katholijke landgenooten , op enkele uitzonderingen na, voegen zich in de gemengde school , als in een noodzakelfik kwaad;
de vrijzinnigen verlangen ze, als een ideaal. In het verslag komt
reeds dit tweederlei gevoelen aan het licht. Bij wijze van tegenspraak en contrast wordt daar gezegd : „ Wiej kiezen die school,
niet als een noodzakelijken uitweg, wij brengen daarbij ooze innerlijke overtuiging niet aan deze of gene maatschappelijke behoefte ten offer, maar houden het er voor, dat ons beginsel het
eenig goede en ware is." Ook in hetgeen volgt komt meer dan eene
uitdrukking voor, waardoor het eene armee-corps wel eens tegen
het andere in het harnas zou kunnen worden gejaagd.
Ik kom tot hen wier drijfveer in toegefelijkheid, om der omstandigheden wil, ten nutte van het Vaderland, schijnt te bestaan.
Zij behoorden tot de m.eerderheid welke in 1855, lijnregt in strijd
met de meerderheid van 1856 , ook namens de Grondwet , de
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groote hoofdwaarheden van het Christendom in de volksschool wilden bewaard zien. Zij waren het die , toen een Minister ontkende
dat Nederland een christelijke Staat is , met eeue energie , waaraan ik
niet ongaarne herinner, wezen op den onbedwingbaren tegenstand
der Natie. Wat zal die leden tot het aannemen van eene wet als
deze kunnen brengen ? welligt zegt iemand : de vrijheid van het
bijzonder onderwijs zal daar zijn ; dit weegt op tegen de nadeelen van een openbaar schoolwezen, ook gelijk deze wet het geeft;
aldus is christelijke volksopvoeding voor de natie verkrijgbaar. Voor
de natie ? dus eene concurrentie, niet als wedijver voor hetzelfde
doel , maar tusschen bijzonder en openbaar onderwijs , een strijd
op leden en dood. Mag dit ? wanneer de wet da6r is, moogt en
moet gij , steunende op de veerkracht van hen , wien het om christelijk onderwijs niet enkel in imam te doen is , zoodanigen strijd
organiseren ; maar is het u geoorloofd , bij uwe zieuswijze omtrent
de Grondwet, deze organieke wet aan te nemen met die bedoeling?
1k ben steeds voorstander geweest van het openbaar onderwijs; het
bijzonder schoolwezen is voor mij surrogaat ; ik wensch dat de
school , in den regel , eene instelling van den Staat zij. 1k acht
dat dit in Nederland , nu vooral , van belang is. Maar dit alles
daargelaten en al mogt gij voor u zelven meer overhellen tot algemeenmaking van het bijzonder onderwijs , moogt gij , door stelselmatige ondermijning van het openbare, vergeten dat de Grondwet
instandhouding van het openbaar schoolwezen begeert; dat dit , niet
de verpligte gemengdheid, de prijs is waarvoor in 1848 de vrijheid
gekocht werd?
Doch , zegt men — en dit is de geheime drijfveer — in de
openbare school zal (schrijf het woord in de wet of niet) veel
christelijks overblijven in de practijk. Van daar dat schier de geheele rigting , die men gewoon is de groote Prote8tant8che partii
te noemen , zich met dit ontwerp tamelijk wel te vrede getoond
heeft. Zou evenwel haar ingenomenheid verklaarbaar zijn , indien
ze niet steunde op dubbelzinnigheid der woorden , waaruit een
(prachtig woord !) zal verrijzen, naar goedChristelijke factor
vinden der plaatselijke meerderheden werkzaam ? een uitzigt waartoe voorzeker aanleiding is geweest in de verklaringen en van den
Minister van Justitie en van den vorigen Minister van Binnenlandsche Zaken , in deze Kamer herhaaldelijk gebragt.
Dit vooruitzigt van veel positieve christelijke waarheid op de
cremengde school, onder elke wet , te zullen behouden , grondt
zich (bij de bewustheid dat de Roomsch-katholijke geestelijkheid
aldaar Been behandeling van godsdienstige onderwerpen begeert)
op de uitsluiting van allen kerkelijken invloed. Vermits hier
van practijk sprake is , moet ik vragen : hoe zult ge , ook waar
de wet geenerlei tusschenkomst of toezigt van wege de Kerk vergunt , de werking van den natuurlijken , onvermijdelijken invloed
beletten ? Van de Hervormde Kerk wil ik aannemen dat zij, in
haar tegenwoordigen toestand , magteloos en lijdelijk zijn zal ;
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maar zal de practijk der wet tegen haar beginsel gehandhaafd worden , wanneer de Roomsch-katholijke geestelijkheid zich beklaagt ?
Zij evil (ook hier te lande is het gebleken) ter-zijde-stelling niet
alleen van den Bijbel, niet alleen van de bijbelsche geschiedenis,
maar van al wat tot de godsdienst betrekking heeft. Welnu ! hoe
zult gij dan — dit is eene zeer practische vraag u tegen dit
eigenaardig toezigt in veiligheid stellen ? zult gij den maatstaf van
hetgeen voor de Roomsche Kerk ergerlijk is , zoeken , gelijk voorheen in Belgie, bij hen die in naam leden en inderdaad vijanden
van die Kerk zijn ?
Doch , zegt men , wij zullen deze wet aannemen , omdat tegen
de afzonderlijke scholen onoverkomelijke zwarigheden zijn. Hieromtrent zal ik , na hetgeen zoo uitnemend door mijne vrienden
gezegd is , nu slechts kortelijk opmerkcn dat reeds het woord afzonderlijke school te kennen geeft, Diet hetgeen men gewoonlijk
door gezindheidisscholen verstaat, niet de gesplitste (een leelijk woord
en dat ons veel kwaad gedaan heeft) , maar de gemengde school ,
voor zoover die , zonder prijsgeving van al wat de Protestantsche
Christen waardeert, mogelijk is. wij zijn het, die in de afzonderlijke school hetzelfde als in de gemengde, gelijk ze bij de wet
van 1806 bedoeld werd, verlangen, en daarom de gemengde school,
gelijk ze in 1856 voorgedragen werd, afkeurenswaard achten. We
willen geen dwang, maar bevoegdheid , mits ze niet illusoir zij.
Ook ontveinzen we ons niet de moeijelijkheden aan dit systeem
verbonden ; maar wij beaemen wat , in de petitie van den Minister
van Justitie ten vorigen jare, zoo duidelijk en krachtig is uitgedrukt : „ De ondergeteekenden zien wel de groote moeijelijkheden
in , die een onderwijs van staatswege met zich medebrengt , doch
meenen tevens dat deze moeijelijkheden niet op eene wijs moeten
worden ter zijde gesteld , die , om een onbereikbaar doel na te
streven, de godsdienstige overtuiging van alien , die op geloof en
godsvrucht prijs stellen, kwetsen moet, en alleen voor datgene bevorderlijk kan zijn, wat zij als onverschilligheid en neutraliteit
omtrent de hoogste verpligting en het dierbaarst kleinood des menschen meenen te moeten bestrijden 1."
1k vlei mij dat de discussie , wanneer zij doet wat ik hier ter
loops aangeduid heb, wanneer zij de hoofdgedachte der wet in de
onverbiddelijkheid van haar eischen toelicht, wanneer zij de krachteloosheid der redeneringen waarmee men toegeeflijkheid aan dergelijk beginsel verantwoordelijk acht , doet uitkomen , het twijfelachtig zal waken , of het zegel der Kamer aan dit systeem van
gemengde school zal worden gehecht. Ja, ik zeg het nog , eene
discussie is meer dan tien verslagen; men is dan genoodzaakt tot
formuleren , tot preciseren ; ik Deem ook niet terug wat ik er
bijvoegde : het incognito houdt op 2. De afgevaardigde uit Gronin-
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gen a , die hierover verstoord scheen , gelieve op te merken dat ik
aan eigen ervaring gedacht heb, ik zou mij schamen, wanneer het
dikwerf zeer oppervlakkig gevoelen dat ik in de afdeeling, ten einde
nader ingelicht te worden , uitbreng , terstond den volke als mijn
gevoelen kenbaar gemaakt wierd. 1k verheug mij menigwerf dat
ik, als het opgenomen wordt in het verslag, incognitu8 en anoniem,
ben ; doch , naar mate de openbare beraadslaging en , in eene discussie als deze , de dag der eindstemming nadert , voel ik telkens
dat de last der verantwoordelijkheid van den volksvertegenwoordiger
te zwaarder op mij weegt. Het geachte lid meent dat ik op de
kiezers wees. Hoe , zou niet elk lid dezer Kamer gevoelen dat bij
dit onderwerp minder dan ooit sprake van kiezers kan zijn, vermits
het , meer dan ooit , voor een ieder van ons om eene gewetensvraag
te doen is !
II. Ik kom tot het moeijelijkste gedeelte mijner taak. Wat
ik daaromtrent aan het oordeel der Vergadering wensch te onderwerpen , verdeelt zich in drie punten , die ik nog niet 'zal opuoemen , maar waarvan hetgeen volgt telkens wat voorafgaat in moeijelijkheid der behandeling overtreft.
Ik kan, sedert 5 Julij 1856,
a. Het eerste geldt dit Ministerie.
geen voorstander van dit Ministerie zijn; desniettemin heb ik hoogachting , en meer dan dit , voor de Ministers , die met de verdediging dezer wet belast zijn. Met weemoed aan beider welwillendheid van vroeger jaren gedachtig , ondervind ik thus vooral hoe
tusschen hen , die gelijkelijk het vaderland lief hebben , verschil
van politieke en godsdienstige opinien eene, voor mij althans , betreurenswaardige verwijdering te weeg brengt.
Hetgeen ik aan het Ministerie mij verpligt reken te zeggen , is
reeds op meer dan eene wijs door mij gezegd. Ik behoor tot de kleine
minderheid , die, gelijk door mijne vrienden zoo duidelijk aaiigetoond is , zonder eenige persoonlijke beleediging te bedoelen , evenwel oordeelt dat de christelijke titel eener vereeniging van Jood en
Christen eene bedriegeliike leus is en dat een gesloten uitweg mi8leidtk Ik heb mij veroorloofd te beweren dat het Ministerie voldaan
heeft, noch aan den wensch der petitionarissen van eenigerlei cateaorie noch aan het mandaat des Konings , noch aan den eisch
van een constitutioneel gouvernement , noch aan de gedachte van,
verzoening die het op den voorgrond heeft gesteld 2 . De onvolledigheid en onjuistheid van het verslag omtrent onze zienswijze
heeft mij genoopt ze afzonderlijk en met uitvoerigheid in het
licht te stellen. Nu moet ik afwachten of de Minister van Justitie
eenig antwoord noodig keurt. Ik gevoel wel , dat zij te leur gesteld zullen zijn die tegen dit Ministerie en bepaaldelijk tegen den
Minister van Justitie eene philippica van mij verwachten. 1k ben
overtuigd dat buiten deze Kamer velen niet ongaarne een voor hen
I
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vermakelijk en voor ieder welgezinde bedroevend schouwspel zouden
hebben gezien ; namelijk dit , dat door mannen , vroeger te zamen
in het verdedigen van christelijke beginselen werkzaam , thans in
de toepassing niet slechts verschil van inzigten , maar terzijdestelling van christelijke liefde openbaar wierd. Die vreugde zal hun
niet worden gegund. Hieromtrent , al mogt ook eenige hartstogtelijkheid uu en dan onvermijdelijk zijn , ben ik van den Minister van Justitie zeker,, en , ook wat mij zelven aangaat, niet
ongerust. Dezer dagen heeft men het doen voorkomen als of
mijne onlangs uitgegeven vertoogen over de wet met buitengemeene scherpheid tegen den persoon van den Minister van Justitie gesteld zijn. 1k verg van den Minister niet dat hij dit
thans weerspreke ; doch gaarne laat ik aan de beoordeelinc , van
lateren tijd over , of ik al dan niet , in en buiten de Kamer,
mij voor den invloed eener welligt niet onverklaarbare opgewondenheid tegen den Minister van Justitie gewacht heb. Met
het oog op hen , die misschien vermoeden dat achter schijnbare
kalmte geconcentreerde verbolgenheid schuilt , wil ik aanduiden
waarom die hartstogtelijkheid niet in mij huisvest. Nooit heb ik,
zelfs eer het mij gelukt was eenigerlei gissing omtrent den loop
van des Ministers gedachten te maken , aan zijne opregtheid getwijfeld. 1k twijfel er nu te minder aan , omdat ik thans imeen
eenigermate de oonaak van zijne handelwijze te hebben ontdekt.
Elders heb ik mijne conjectuur ontwikkeld 1 . Hier bepaal ik mij bij
een eiikel woord. Het komt mij voor dat de onvoorwaardelijke en
warme adhaesie van den Minister aan de afzonderlijke school in 1853
en zijne petitie in 1856 inconsequentien geweest zijn, strijdig tegen
zijne theorie omtrent den aard en de verhouding van Kerk en Staat.
Volgens die theorie wil hij wat deze wet wil : strikte neutraliteit der openbare met volkomen vrijheid der bijzondere school.
Toen hij nu, uit vaderlandsliefde en trouw aan den Koning, gemeend
heeft het ministerambt te moeten aanvaarden , kwam hij in het
hagchelijk dilemma der verzaking, of van zeer bekende antecedenten , of van minder bekende theorien. Daaruit was de meest eenvoudige en welligt eenige uitkomst , gehoor te verleenen aan het
beweren dat het petitionnement onbeduidend en de gemengde school
bij de natie met onverwinbare liefde bemired was. Nemo ad impossibilia tenetur. Toen was de Minister vrij , en heeft hij verrigt
wat zijne eigene theorie voorschreef; met bijvoegselen die deze
Kamer , aannemende wat haar bevalt , als ongevallig verwerpt of
krachteloos maakt. Dit komt mij voor de eenvoudigste oplossing
te zijn. Nu blijft er slechts een verwijt over , namelijk dit , dat
hij , door verrassende en zonderlinge wending , individuele beschouwing in de plaats van en tegenover de zienswijze van vele duizenden in den lande , wier gevoelen hij uit den aard der zaak
moest gerekend worden te zullen verdedigen, gesteld heeft ; eene
I
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handelwijze waarvan ik regt had in December te zeggen , dat zij ,
ook met de beste bedoelingen , den hartader aanrandt van het constitutioneel gouvernement.
Er is nog een reden , waarom ik zonder hartstogtelijkheid het
woord voer. Ja, er is voor ons groote teleurstelling geweest;
eene niet ongunstige positie, door langdurige verkondiging van
beginsels verkregen , werd binnen weinige dagen verspeeld 1. Desniettemin is er uit de handelwijze van den Minister voor de
kleine minderheid ook voordeel ontsproten en in het algemeen
en wat het onderwijs betreft. Indien de Minister in dezelfde
rigting met ons was gebleven , terstond zouden wij in tiendubbele
mate zijn overladen geweest met de lasterlijke verwijten waaraan wij sedert jaren ten doel hebben gestaan. Wat weer is , wij
zouden door de aantrekkenskracht , die eene zegevierende minderheid , zelfs wanneer ze klein is , uitoefent, willens onwillens, in betrekking zijn geraakt tot rigtingen, waarop sommige beschuldigingen,
die men ten onregte tegen ons inbrengt, allezins toepasselijk zijn.
Daarentegen, zoodra de Regering zich van ons afgescheiden en
welligt in die klove kracht gezocht had, zijn wij het voorwerp van
minder bestrijding en nu en dan zelfs van onmiskenbare welwillendheid geweest. Zoo werd veel , dat smartelijk geweest is, door genoegelijke oogenblikken verzacht. Ik heb niet vergeten de heusche
verklaring van een Roomsch-katholiek lid der Kamer a , dat hij
was teruggekomen van vele vooroordeelen tegen de anti-revolutionaire partij. Ik heb niet vergeten de opmerking van een krachtigen wederpartijder dat onze zienswijze een waarborg 'evert tegen
eene rigting , waarvan ik zeide dat ze te veel felheid tegen de
Roomsch-katholijke Kerk en te weinig ingenomenheid met onze
parlementaire instellingen heeft. En is het ook niet een aangenaam denkbeeld , hoe bedroevend in een ander opzigt , dat wij ,
schier alleen , voor de onmisbaarheid van Bijbel en landshistorie ,
in verband met het regt der Protestantsche bevolking , pal hebben
gestaan ! Ik vlei mij dat eenmaal de Minister van Justitie zelf
ons danken zal voor het bestrijden tegen hem van deze wet.
Ook hebben wij door de handelwijze van dit Kabinet misschien
gewonnen in het streven naar de afzonderlijke school. Schijnbaar is
er achteruitgang. Dit kon, ten gevolge der voor ieder gouvernement
gouvernementale sympathien , niet anders. Vroegere bondgenooten
hebben ons verlaten; wat flood? sommigen kunnen veilig worden
gemist, anderen zullen wederkeeren ; er komt reactie in omgekeerden zin. Dit hebben wij gewonnen , dat de onvermijdelijkheid van
het alternatief, godsdienstelooze of afzonderlijke school, duidelijker
wordt.
b. Ik zeide dat ik drie punten te behandelen had. Het tweede (ik
verzoek dat er geen kille huivering door de Vergadering ga) betreft
1
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gebruiken. Wat over demagogische middelen in het verslag voorkornt 1 , is genoeg door mijne vrienden gerescontreerd. Ons beginsel,
ja , verbiedt al wat met den eerbied voor de wettige overheid in strijd
is , en niet wij zijn hoog ingenomen met hetgeen onlangs in Belgie
gebeurd is. Wars van dergelijken extra-parlementairen mvloed, verlang ik echter ontwikkeling van den volksgeest , in betrekking tot
het gouvernement en de vertegenwoordiging des lands. Ik vlei mij
dat niemand het regt van petitie , al zou hij liever Been zoodanige
petitien ontvangen hebben , aan de petitionarissen betwist. Ik vlei
mij dat niemand hier de gevaarlijke leer verkondigen zal van het
pays legal, waarvan Frankrijk zoo wrange vruchten gesmaakt heeft.
her is bij uitnemendheid eene volkszaak , een familiebelang. De
Natie heeft dubbel regt van spreken, omdat de Regering zelve, als
raison d'etre der hoofdgedachte van dit ontwerp, de gehechtheid der
Natie aan de gemengde school vermeld heeft. Welnu , weiger dau aan
de Natie niet de bevoegdheid om te verklaren of uwe onderstelling
al dan niet juist is , te minder daar gij het stelsel van actualiteit
prijst en door uw herhaald voor als nog aan de veranderlijkheid der
rationale liefde getuigenis geeft? 1k mag mijne verwondering niet
verbergen dat, ook dit jaar nog, zoo vele petitien bij de Kamer zijn
ingekomen 2 Ik had dit niet gedacht , na de niet zeer aanmoedigende ontvangst door deze Kamer ten vorigen jare, en na de laakbare wijze , waarop nieuwsbladen zich over hetgeen ook voor hen
om het beginsel althans, eerbiedwaardig had moeten zijn , hebben
geuit. Dank zij hun toegebragt die op nieuw weerzin hebben geopenbaard; vooral ook den predikauten die aan hunne roeping als leeraars
en herders andermaal zijn gedachtig geweest 3 1k durf aanbevelen de
lezing van eene petitie uit de gemeente Bennekom, waar 168 hoofden van huisgezinnen en leden der Hervormde gemeente zich om
den leeraar hebben geschaard 4 1k heb nooit het petitionnement
sterk aangeraden , maar wat ik , telkens en doorgaans te vergeefs ,
heb aangeraden , is dat het yolk meer met den stand der yolkszaak zou bekend worden gemaakt ; het populariseren, waarvan petitioneren het gevolg is 5 1k reken het niet eene eer voor de Natie,
en vooral niet voor velen onder hen wier roeping het is voorgangers
te zijn , dat, waar een onderwerp gelijk dit zoo langen tied in beraadslaging geweest is , er nog zoo weinig bespeurd werd van die
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gestadige bela-ngstelling waarin echte volksgeest zich openbaart.
Thans valt de strekking dezer wet, meer nog dan te voren , onder bereik van het yolk; juist om het aandringen der Regering op
den christelijken titel voor eene schoolgemeenschap van Christen
en Jood. 1k heb de Israeliten lief; maar ik kan niet zoo ver gaan,
dat ik , niet om hun , maar om anderen te believen , het bederf te
gelijk van hunne en onze scholen begeer. Zal de groote Protestantsche partij hierin berusten ? van velen is dit zeer denkbaar ;
doch ook anderen zijn er , die tegen deze gemengdheid zich met
kracht verzetten. Wie las en herlas niet het fraaije opstel van van
Koetsveld, de bede
wat ligt er niet reeds in het woord ! — de
bede aan deze Kamer om Christelijke en IsraAitische volksscholen?
Wie las en herlas niet het uitmuntend vertoog van het Onderwijzersgenootschap, waarin men deze Vergadering bidt en smeekt aan
zoodanig ineensmelten van hetgeen in de school onvereenigbaar be-hoort te zijn , haar zegel niet te hechten ? Doch ik sprak inzonderheid van het yolk. Verplaats u in een kring van eenvoudige , godvruchtige lieden in de steden of op het platte land, germgen in den lande , die , misschien meer dan men vermoedt
het oog gevestigd houden op deze Kamer. Als men hun zegt : „ er
komt eene nieuwe inrigting van de school ; de Tweede Kamer beraadslaagt ," zal de vraag zijn : hoedanig eene ? „Om de Roomschgezinden , dit kan niet anders , zal de Bijbel worden geweerd;
om de Israeliten , dit kan nu niet anders , mag de naam van
Christus als Zaligmaker niet worden genoemd; zoo wil de Grondwet." Verscheidenen zullen uitroepen : „hoe is het mogelijk , dat
men dit alles uit de school wegneemt ?" „De Tweede Kamer zegt:
dit is de zaak , niet van de school, maar van huis en kerk." —
„Van huis en kerk ! weet ze dan niet dat het kind aan het catechisatie-uur niet genoeg heeft , en meent ze dat onder het nijvere en
behoeftige yolk iedereen ter opvoeding zijner kinderen tijd en gelegenheid en geschiktheid bezit?" — „De Kamer zegt, het is geene zaak
van den onderwijzer; hij kan dit niet doen." „Waarom niet? zou ze
niet kunnen zorgen dat op kweekscholen goede onderwijzers wierden
gevormd?" — „Nu ja, lieve vrienden, doch maakt u, wat in
de school blijve of wegvalle , niet ongerust ; de Kamer zegt : de
volksschool , waar niets mag geduld worden wat aan den Jood niet
bevalt, is en blijft eene christelijke volksschool; ofschoon er betweters zijn, die beweren dat dit onheilig bedrog en onzedelijk woordenspel is. De Tweede Kamer zegt : gij , geringen naar de wereld,
zijt niet bevoegd to oordeelen over hetgeen de wetenschap der politiek leert. En daarbij , het Ministerie verklaart, en ook de Kamer
schijnt overtuigd , ,dat de Natie zoodanige g,emengde school lief heeft,
en ook uwe Roomsche landgenooten laten zich die school, waarvan
zij afkeerig zijn, alleen omdat ze u, Protestanten ! lief is , gevallen." — „Omdat ze ons lief is ! ei, geef snel pen, papier en inkt;
de Kamer moet weten dat zoodanig eene school een onheil is,
zoowel als eene schande, voor een christelijk yolk."
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c. Ik wees op een derde en laatste punt, moeijelijker nog dan het
tweede ; hierover zal ik zeer kort zijn ; vooral om de uitnemende
wijze , waarop het dezen ochtend door een mijner vrienden a is behandeld. Ik bedoel de vraag , die gedaan is : zou de Koning aan
dit ontwerp, wierd het aangenomen door de Staten-Generaal , zijne
sanctie schenken? Ik gevoel hoe teeder dit punt is, en zwijg. Liever
bepaal ik mij tot twee aanmerkingen.
Vooreerst , mag niet vergeten worden de persoonlijke tusschenkornst van den Koning in het vorig jaar ; treffend bewijs van bezorgdheid voor de regten en belangen van het yolk ; uitoefening
van het veto waar het noodig is , ook tegen Kamers en kiezers ,
waarin de grondslag van het Koningschap ligt; gelijk op 4 December zoo uitmuntend tegen ons thans afwezig medelid nit Deventer i)
betoogd is door den geachten spreker uit Amsterdam c.
Ten andere : alleen in zoover, en verder niet, mag de naam des
Konings in deze Vergadering worden gebragt. Zoodra de Koning
een ander Ministerie benoemd heeft, is al wat later geschiedt, ministerieel werk, en zouder dat de wil of meening des Konings bekend gerekend worde te zijn , onderwerp enkel van ministeriele
verantwoordelijkheid.

2 Jit/i/ 1857.
*** De zitting van 1 Julij was merkwaardig. Vooreerst door de redevoeringen der Roomsch-Catholijke leden, Dommer van Poldersveldt, voorstander van de neutrale volksschool, en van Nispen van Sevenaer, door wien
ook nu weder treffende opmerkingen over het verkieslijke van afzonderlijke
of gescheiden scholen in het midden werden gebragt. Ten andere, door een
weisprekeud en zaakrijk advies van den heer van Foreest, in beginsel voor
afzonderlijke scholen , doch volgens wien de Grondwet „de gemengde school
van 1806 met haar positief christelijk beginsel gewild heeft." Eindelijk door
de verdediging van den Minister van Binnenlaudsche Zaken; waarin o. a.
dit gezegd werd: ,, De gemengde school zal wel niet bruikbaar zijn voor alle
(Jhristenen, maar toch niet onbruikbaar voor hen die meer zien op den bezielden geest dan op de doode letter.. . . De boodschap waarmede dit wetsontwerp bij uwe Vergadering is ingekomen, levert het bewijs op dat de Koning
zich door de voordragt van dit Ministerie heeft bevredigd geacht." — De
heeren Meeussen en Godefroi verklaarden zich het beantwoorden bij de behandeling der artikels voor te hehouden. Veelbeduidend was ook hetgeen door
den heer van Zuylen van Nyevelt over zijn leedwezen dit ontwerp van dit
Ministerie te hebben ontvangen aangeduid werd; over zijn zorgvuldig waken
in dit geval „dat mijne antipathie tegen het Ministerie geen afbreuk doe aan
mijne sympathie voor de wet."
Op 2 Julij sprak de Minister van Justitie. Twee hoofdstellingen : a. „ De
zaak van het Christendom, van het Evangelie, van het Koningrijk Gods is
niet de zaak van den Staat." b. „ De beste wet is die welke in gegeven omstandigheden en naar den actuelen toestand van het Volk het best overeenkomt met dien toestand en met de wijs waarop een onderwerp voor regeling
vatbaar is." Deze twee hoofdstellingen, zeide hij, „zijn mijn rigtsnoer, mijne
leid- en poolster bij mijne geheele gedragslijn omtrent deze zaak." Na den
Minister vroeg ik het woord.
a ELOUT VAN SOETBRWOUDE.
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Ik zal heden in buitengemeene mate het geduld en de weiwillendheid der Kamer behoeven , omdat ik eene dubbele taak heb.
Vooreerst , moet ik eenig antwoord geven aan de Ministers; ten
andere , wensch ik aan de Kamer eene zeer algemeene beschouwing
over de wet te onderwerpen, waarvoor, , naar mij toeschijnt , de
discussie , na de redevoeringen die wij gisteren en heden gehoord
hebben , rijp is. Misschien dat deze laatste taak de eerste nog in
moeijelijkheid en gewigt overtreft.
I. Over de politieke quaestie zal ik bij uitnemendheid kort zijn.
Ik heb getracht in geschrifte mijne denkbeelden daarover te ontwikkelen , als gold het een reeds lang vervlogen tijdperk , sine
ira et studio, en vlei mij dat het niet noodig is een beroep op de
nakomelingschap te doen , ter beslissing van de vraag wie, het
Ministerie of de kleine minderheid , den zin en den geest der gebeurtenissen heeft gevat ? wie reden heeft zich te beklagen ? wiens
oordeel , omtrent hetgeen voor Koning en Vaderland wenschelijk
ware geweest , de voorkeur verdient ?
De Minister van Justitie , dien ik acht en lief heb , en om de
moeijelijkheden , waarin hid gebragt is of zich zelven gebragt heeft,
beklaag , zal mij niet ten kwade duiden indien ik hem , wien ik
niet voor partie jointe, maar voor partie principale houd , met
veel beknoptheid beantwoord , daar ik ongaarne met hem meer dan
noodig is polemiseer. Ik houd voor reeds genoegzaam beantwoord
de drie gemoedelijke vragen , aan ons gerigt 1 . Aileen zouden wij
gaarne vernemen , welke de middelen zijn waarop de Minister doelt
en waarvan het ons naderhand zou berouwen gebruik te hebben
gemaakt?
De Minister zegt : het is niet dezelfde wet ; het is dezelfde wet
met twee bijvoegsels. Ik zeg dit ook. Het is dezelfde wet , in
de hoofdgedachte aan de vorige gelijk ; het is dezelfde wet , gewijzigd naar de voorschriften der Tweede Kamer , vervat in het Voorloopic, Verslag van 1856 ; het is dezelfde wet , enkel voor de leus
met c'het woord „ Christelijk" versierd ; het is dezelfde wet , met
eene voorspiegeling van subsidien aan bijzondere scholen die, noch
aangenomen zal worden , noch , zoo zij aangenomen wierd, ten uit1 a. „Is het boni civis, waar slechts een weg open is en blijft tot vrede
voor ons yolk, dien weg zooveel mogelijk te versperren?" Wij meenen dat
er een andere weg is en dat men langs uw weg naar tweedragt geleid wordt. —
b. Is het billijk, is het dankbaar, nadat men jaren lang gestreden heeft voor
de vrijheid van bijzonder onderwijs , alleen te spreken van en met felheid te
bestrijden hetgeen de wet bezwarends mogt hebben , met de verzoeking om
daartoe soms middelen te gebruiken die men naderhand niet zoude kunnen
billijken ? Wij hebben steeds verdedigd het volksregt op eene van Staatswege overeenkomstig het volksgeloof ingerigte volkssehool. — c. „Is het betamelijk op het christelijk standpunt mijner vrienden , is het geloovig genoeg,
zooveel te verwachten van den arm van den Staat?" Het is ons niet vergund , omtrent de verhouding van Kerk en Staat, toegeeflijkheid aan een
dwaalbegrip te betoonen , waardoor, in den regel, godsdienstige volksopvoe-
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worden gewaardeerd; doch , wanneer ze wegvallen , is het, ook naar
het oordeel van den Minister , dezelfde wet.
Eene andere aanmerking geldt de, ook voor mij langen tijd geheel onverklaarbare, veranderlijkheid van den Minister. 1k verbeeld
mij de uitlegging van het raadsel gevonden te hebben , geschikt
om hen voor wie het noodig mogt zijn (de zoodanigen bestaan)
te overtuigen van de opregtheid waaraan ik nooit eenigen twijfel gevoed heb. Ook dan nog blijft er een feit van inconsequentie, waaromtrent ik liefst nu ook in geene bijzonderheden mij
verdiep. Evenwel , wanneer de Minister zegt : deze zaak raakt mij
alleen , niet de Tweede Kamer , niet het Nederlandsche yolk , reken
ik integendeel dat , wanneer zoodauig antecedent opgang maakt,
de beteekenis en waardij van een constitutioneel gouvernement
grootendeels zou te loor gaan. Om nu daarover niet te veel en
wat ligt zou kunnen gebeuren — niet te weinig te zeggen ,
veroorloof ik mij uit die vier, gelijk de Minister zich uitgedrukt
heeft, lijvige brochures , thans met eene vijfde vermeerderd , eene
halve bladzijde voor te lezen , waarin dit denkbeeld opgeteekend is :
,, Indien gij degenen die, tot regtstreeksch of zijdelingsch deelgenootschap
aan wetgeving en bestuur,, met het vertrouwen der Natie of des Konings
vereerd zijn , van dien verheven rang doet afdalen tot het standpunt en de
taak van pleitbezorgers , aan wie gij de verdediging veroorlooft van al wat
ze , naar de wisseling der omstandigheden , niet onverdedigbaar achten ; indien er in onze politieke mannen , noch rigtsnoer voor het openbaar leven ,
noch zelfstandigheid van karakter , noch hooger beginsel in de afbakening
van eigen gedragslijn mag worden begeerd , ook dan zal het mij , aan de
heiligheid van den eed , aan de voorschriften van het Evangelie , aan den
vrijheidszin van onzen landaard , en aan de roeping van het Huis van Oranje
gedachtig , onbegrijpelijk zijn hoe men , in tijdschriften der groote Protestantsche partij, redekavelt over het al dan niet wenschelijke van meineed en
verraad ; maar dan begrijp ik dat afkeer van politieke babbelarij aan de
orde van den dag raakt ; dat men zich naij verig betoont op hetgeen in Frankrijk geschied is, en dat menigeen , warsch van parlementairen toestel en onvruchtbare woordenrij kheid , op den meerderen eenvoud en praktischen zin
der Napoleontische regeringsvormen verliefd wordt 1."

De repliek aan den Minister van Binnenlandsche Zaken , in de
bijzonderheden , kan door de kleine minderheid tot de behandeling
der artikelen worden bewaard. Het heeft mij eenigzins leed gedaan
dat deze Minister , om haar gevoelen na te gaan , zich schijnt bepald te hebben bij het verslag. Het zal hem niet onbekend wezen dat ze niet vertegenwoordigd is geweest in de Commissie van
Rapporteurs, en terwij1 ze hulde aan de bedoeling bragt , zich over
min juiste opgaaf beklaagd heeft. De Minister van Binnenlandsche
Zaken , en , wat nog vreemder is , de Minister van Justitie, kunnen zich naauwlijks voorstellen dat er eenig verschil is tusschen

1

O. v. W. p. 149.
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gezindtescholen en scholen voor de gezindten bruikbaar 1. Met het
oog op de mogelijkheid , in deze beraadslaging , van nog velerlei
misverstand , herinner ik aan woorden in eene brochure , waarvan
ons geacht medelid uit Groningen " melding heeft gemaakt en waaromtrent ik wel zou wenschen dat ons Reglement van Orde toeliet
in eene afzonderlijke zitting ze in haar geheel voor te lezen. Dit
zou zijn eene even aangename als ook, nu vooral , nuttige verpoozing.
1k bedoel het gulden boekje van onzen vriend Beets : Fantazie en
Sprekende van de regtzinnigen , waarmede , blijkens
werkeliikheid.
het verband , ook wij worden bedoeld , zegt hij , reeds in 1851:
„Wat het groote geschilpunt van het onderwijs betreft , het is van de
zijde der „rechtzinnigen" niet eens , maar honderd maal ; het is voor dezulken , aan wie men het vermogen niet ontzeggen zal om hunne bedoeling duidelijk te maken ; het is bij wijze van ontkenning en bij wijze van bevestiging;
het is door stelling en tegenstelling ; het is op de plegtigste, op de nadrukkelijkste wijze , nu eens beknopt , dan weder uitvoerig gezegd en verklaard ,
wat men bedoelde en wat men niet bedoelde ; ja zoo vaak en zoo duidelijk ,
dat zij waarlijk reden hebben zich van de grootste onrechtvaardigheid te
beklagen, wanneer zij zich nog altijd hooren afschilderen als voorstanders
van hetgeen zij verwerpen , als bestrijders van hetgeen zij eeniglijk begeeren."

De Minister scheen tamelijk gerust omtrent concurrentie van
het bijzonder onderwijs , wanneer deze wet aangenomen wordt. De
heer Raynouard, algemeen rapporteur over de wet van 1833 in
Frankrijk , zegt :
„ Nous voulons tous le succes des ecoles. Reflechissez si les parents seraient appeles par un attrait bien puissant a, y envoyer leurs enfants , apres
qu'il auroit ete officiellement declare par la loi que les Saintes Ecritures ,
que le catechisme, que l'histoire sacree ne pourrait plus y 'etre adoptes comme
livres de lecture ; car , pour peu que l'on tienne a se montrer consequent, it
est inevitable d'aller jusque-la, si l'on interdit aux instituteurs de s'immiscer
dans l'instruction religieuse. Croyez bien qu'une partie considerable de la
population , mue par un sentiment digne de nos respects, reculerait loin de nos
ecoles , si , sans egard a l'etat des moeurs , et brisant de longues habitudes,
nous ne permettions aux parents d'y retrouver aucun de ces livres auxquels
une longue veneration s'attache , et si l'on n'y redisait jamais quelqu'une de
ces prieres et de ces lecons que les peres et meres ont eux-memes entendues
dans leer enfance, et qu'ils se regarderaient comme coupable de ne pas mettre au-dessus de tous les autres enseignements. — Personne n'ira sans doute
jusqu'A, pretendre que l'on puisse interdire l'instruction religieuse dans les ecoles
primaires privees. Ii est facile de comprendre quelle redoutable concurrence
et quelle defaveur s'eleveraient contre les ecoles publiques dans lesquelles
cette meme instruction serait prohibee."

1 Dit verschil tusschen de gezindheidsschool en de afzonderlijke school
werd reeds in September 1851 door mij op den voorgrond gesteld. Zie hierDe afzonderlijke school ; dat is, een school niet langer voor
boven p. 26.
Protestantsche Christenen , door het veto van Roomschgezinde en Israeliet ,
onbruikbaar. De afzonderlijke school ; dat is, de mogelijkheid van behoud
der gemenyde christelijke school van 1806 voor Protestanten ; de mogelijkheid
eener school, gelijk wij ze voor Gereformeerden, voor scholen der Hervormde
Kerk (blijkens de inrigting onzer eigen scholen) hebben begeerd.
—

a

BLAUPOT TEN CATE.

— 237*
De Minister dacht dat ik gewezen had op den bedekten invloed
der Kerk. Ik wees op eigenaardigen, onvermijdelijken invloed. De
Kerk behoeft niet bedektelijk te werk to gaan. Overal waar het
kind opgevoed wordt, heeft de Kerk, volgens aanspraken hooger
dan de Grondwet , toezigt ; dit is geene suprematie 1. Is men
voor suprematie van eene Kerk bevreesd? de geschiedenis van vroeger en later tijd leert dat men daarvan gevaar loopt , juist wanneer
men haar regten , ook in liefdadigheid en onderwijs, niet erkent.
Eene andere vergissing is van nog meer teederen aard. De Minister dacht dat ik antwoord wenschte op de vraag: zal de Koning
zijne sanctie geven ? Ik heb nog de onveranderde aanteekeningen
van den stenograaf, waaruit blijkt dat ik onmiddellijk er bijvoegde:
dit is een zoo moeijelijk punt dat ik er van zwijg. De vraag is,
meen ik , door anderen gedaan ; bij niemand voorzeker is opgekomen antwoord te verlangen ; alleen wilde men de overweging er
van den Ministers op het hart drukken. Ik althans heb slechts
begeerd , vooreerst dat het persoonlijk optreden van den Koning
(in den geest der rede van den heer Baud, op 4 December 1856) ,
het regt van veto , niet op den achtergrond zou rakes; ten andere,
dat de Ministers niet zouden vergeten hoe , zoodra het Ministerie
,proprio mote gevormd was , de naam des Konings in deze Kamer
niet meer mogt worden gebragt. En nu vindt de Minister van
Binnenlandsche Zaken , in de boodschap waarmede dit ontwerp is
ingezonden, een blijk dat zijne Majesteit zich met de voordragt
heeft vereenigd. Had niet een Minister dit, gezegd, ik zou het
eene grove constitutionele ketterij achten. En de Kamer en de
Koning moeten volkomen vrij zijn. Het inzenden eener wet, het
onderteekenen der missive, is louter formaliteit. De Koning moet
niet tot sanctie eenigermate worden gedwongen door de gedachte
dat Hij zich reeds aanvankelijk verklaard heeft. Het punt dat ik
aanroer, kan aan niemand onverschillig zijn die prijs stelt op de
onafhankelijkheid van de Kamer en van de Kroon.
II. Nu kom ik tot het tweede deel mijner rede. De kleine minderheid moet bestrijden het Ministerie niet alleen, maar ook en
hierin had ze mogen verwachten bondgenoote van het Ministerie te
zullen zijn — de groote meerderheid der Kamer; om, zoo mogelijk,
te beletten dat niet de meening, in de afdeelingen van 1856 en
1857 geuit, door de eindstemming worde bekrachtigd.
Bij de beschouwing van zeer algemeenen aard, waarvoor nu eerst
de discussie rijp is, ben ik overtuigd dat ik het regt en het belang
van alien voorsta , en ik zal mij door geenerlei schroom hiervan
laten weerhouden. Er is e'en punt dat deze beraadslaging beheerscht;
1 „ In den strijd over de suprematie tusschen Kerk en Staat worden van
wege de Kerk twee eischen gedaan : de Kerk vordert het monopolie van de
liefdadigheid en het monopolie, of beter gezegd een zeer sterken invloed in
zake van het onderwijs. Wanneer zij die twee punters heeft verkregen , meent
de Kerk , en ik geloof het met haar , dat hare suprematie als gevestigd kan
worden beschouwd." Van Zuylen van Nyevelt , in de zitting van 1 Julij.
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de verhoudiyq van Protestanten en Katholijken ;
nu is de vraag,
ook door het lid uit Nijmegen a in zijne voortreffelijke rede ter
sprake gebragt , deze : zal het gevolg van dit ontwerp verzoening
of verbittering zijn ?
De strijd tusschen Protestanten en Katholijken is de vraag
waarop alles neerkomt. In verband hiermede hecht men aan de
opneming ook van de Israeliten in de volksschool zoo veel gewigt. Zij zijn door hun eigenaardigheid, in de schatting onzer
Roomsch-katholijke landgenooten , tegen verboden waar de meest
geschikte douaniers; of, om een ander beeld te gebruiken, zij zijn
het door wie de batterij gemaskeerd wordt. Neem de Israeliten
uit de school weg, de groote vraag kan er voor Protestanten
en Roomsch-katholijken , nu in ons vaderland , eenigerlei eenerlei
godsdienstig onderwijs zijn?
De vrijzinnige theorien , welke wij wederom hebben hooren
verkondigen , vinden bijval bij zeer velen , doch waarom ? het is
(terwijl zij anders voorzeker niet door de meerderheid zouden worden
beaemd) omdat zij dienstbaar gemaakt worden aan den wensch, van
de Roomschen om hunne eischen te doen gelden, van zeer vele
Protestanten om ruimschoots aan de Roomschen te verzekeren alles
wat bun billijkerwijze toekomt.
Welke is , wat de verhouding van Roomschen en Protestanten
aangaat, de beteekenis dezer wet? — In 1806 waren de Roomschkatholijken , dit weet een ieder, niet in tel ; doch toen hierin
verandering kwam , wat moest op de school het gevolg zijn?
Ik spreek van geen opzettelijk protestantiseren of neutraliseren,
maar van een natuurlijk en onvermijdelijk gevolg der over 't algemeen wenschelijk gekeurde eenheid van de volksschool ; dit namelijk , dat de Protestanten genoodzaakt werden, zooveel mogelijk,
aan de Roomschen op te dringen wat de Protestant onmisbaar
rekent , en dat wederkeerig de Roomschen genoodzaakt werden,
zooveel mogelijk , weg te dringen al wat hun ergerlijk toescheen.
Eerst is er een tijdperk geweest van opdringen, van Protestantsche
eenzijdigheid. Ik vrees niet dit te verklaren, zoo als ik met
al mijne medeleden heb gedaan, in de Staats-commissie van 1840.
Ik heb toen reeds, en zelfs vroeger, in 1837 1 , mij tegen regtstreeks of zijdelings opdringen verzet en de wenschelijkheid en
noodzakelijkheid betoogd van geleidelijken overgang der gemengde
tot de afzonderlijke school. Reactie is gevolgd ; wegdringen van
hetgeen de Protestant waardeert. Ik voeg er bij, dit was niet de
schuld van de Roomsch-katholijken, want dezen verlangden toen
scheiding , het was te wijten aan de Protestanten , door wie , uit
gehechtheid aan de gemengde school, wat ze niet hadden mogen
prijs geven , met bereidvaardigheid ten offer gebragt werd.
1 De Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het Staatsregt getoetst.
(Leiden 1837).
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Daaraan hebben wij te danken gehad het besluit van 2 Jauuarij
1842, het ontwerp van 1849, en de drie andere wets-ontwerpen ,
waarvan het laatste ons thans bezig houdt. Den toestand waarin,
door die Protestantsche flaauwheid of naauwgezetheid, de school
geraakt was, wil ik aanduiden met de woorden van van Koetsveld,
„dat de openbare school hoe langer hoe meer op het negatief terrein
van werktuigelijk lezen, schrijven en rekenen werd gebragt."
Welke is nu de strekking dezer wet ? Dat zij de practijk der
toegefelijkheid, ten koste der Protestanten, in wettelijken vorm
bestendigt en voltooit. En zij is niet eene concessie aan de
Roomschen ; neen , wanneer men de gemengde school begeert , is
zij de toepassing der wet van 1806 te goeder trouw ; met dien
verstande evenwel , dat hetgeen de wetgever in 1806 als nationale
en christelijke opvoeding bedoeld heeft, wegvalt. Door deze wet
verkrijgen wij, in beginsel, en dit strekt haar in zoo ver tot eer,
de godsdienstlooze, de neutrale, de touter burgermaatschappeliike
school, uit den aard der zaak, al wierd de wet honderdmaal met
het woord Christelijk gesierd.
Zij moet, zooveel mogelijk, in dien zin en geest worden gezuiverd en versterkt. Wij hebben in eene belangrijke rede van het geachte lid uit Alkmaar a (waarin veel als uit mijn hart geschreven,
veel ook waartegen ik mij met nadruk zal moeten verzetten, voorkomt) gehoord, dat op de gemengde school zelfs geen maatschappelijke deugden mogen worden geleerd. Voor zulke dorre scholen
zullen kweekscholen ter vorming van soortgelijke onderwijzers worden vereischt; welligt ook zal men daglooners genoeg vinden , om
voor een prijsje to doen wat daar te doen valt ; het houden
van eene school, waar onderwijs tot lezen, schrijven en rekenen,
en opvoeding tot het leeren stilzitten beperkt is. Dit moge belagchelijk schijnen, het is de logische consequentie van het beginsel; het is de waarborg tegen eenzijdigheid van Protestanten en
Roomschen en, in het belang van beiden, tegen rationalistische
eenzijdigheid, tegen natuurlijke godsdienst , tegen eon dor en droog
delsme of rationalisme , in velerlei kleur on schakering. Nu zegt
men : dit is onmogelijk. 1k zeg het ook; maar dit is het ideaal,
en , als men derwaarts streeft, komt men al zeer ver k In dien zin
en geest geamendeerd zal deze wet, ter bereiking van strikte neutraliteit, groot nut kunnen doen en krachtige impulsie geven aan
de practijk.
Deze wet is dus eene bestendiging van het zwichten voor de
Katholijken. Dit wordt , gelijk vroeger , ook nu, door vele Protestanten verbloemd.
Ze beweren dat de praktijk ten hunnen
voordeele zal zijn. Ze wijzen op den christelijken factor. 1k ontken niet dat hierin voor de voorstanders der strikte neutraliteit
eene reden tot verdubbelde werkzaamheid maar ik zie geen
1 O.
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verbazende gevolgen uit de werking van lien factor te gemoet. En
waarom niet? omdat , zoo er tot dus ver eene practijk van prijsgeven
geweest is , ik geen reden heb om de practijk van herwinnen als
waarschijnlijk te beschouwen. Immers zal daaraan niet bevorderlijk zijn , noch de opneming van de Israelieten met gelijk regt
op de school (al gaf reeds de Minister van Binnenlandsche Zaken
te kennen dat zij geen bezwaren zou opleveren in de praktijk) ,
noch ook de organisatie van de Katholijke kerk.
Deze wet is het behoud der gemengde school , waarop , ten
koste van de Protestanten , aan de Katholijken regt wedervaart.
Nu komt het geachte lid uit Alkmaar ", en zegt : het moge waar
zijn dat de Katholijken volkomen gelijk staan met de Protestanten , maar de Grondwet wil de christe/ijk-gemengde school , en nu
moet de minderheid zich voegen naar hettzeen de meerderheid omtrent den historischen aard dezer Christelijkheid verlangt. Naar
mij voorkomt , heeft de Grondwet de quaestie onbeslist gelaten. Zij
heeft slechts twee punten beslist : handhaving van het openbaar
onderwijs en eerbiediging van de godsdienstige begrippen ; zij laat
den modus quo over aan de wet. Dit blijkt uit de verscheidenheid der meeningen , die ook nu weder openbaar werd. In art. 194
vindt de een de godsdienstlooze, een ander de christelijk-gemengde,
een derde de afzonderlijke school. De een acht dat het openbaar
onderwijs bijkans overtollig , de andere dat het bijzonder onderwijs bijkans onmogelijk moet worden gemaakt. Daarbij is iedereen
zelf zoo volkomen overtuigd, dat hij aan anderen naauwlijks twijfel
vergunt. Natuurlijk ; want het tegendeel is niet bewijsbaar en dan
wordt men, door de vereenigde werking van eigenliefde en eigenbelang , tot vermeende ontwijfelbaarheid van elke subjective beschouwing gebragt. Eindelijk is het gevolg dat men goede trouw in
anderen schier voor onmogelijk houdt, en daarvan hebben wij in
deze discussie een merkwaardig voorbeeld. Een hooggeacht spreker b volgens wien, waar vrijheid van onderwijs verleend wordt,
de Staat elke klagt van de Kerk en van de huisvaders over de
neutraliteit van het openbaar schoolwezen mag afwijzen , is met de
grondwettigheid van het systema zoo ingenomen, dat eigenlijk, volgens hem, het spreken buiten de grenzen, aldus door hem afgebakend , niet behoorde te worden vergund. Mij dunkt , de ervaring
dat iedereen zijne meening in het artikel terugvindt , is een bewijs
te meer dat het artikel ten gunste van niet eene meening beslist heeft.
Wat doet de Grondwet , wanneer zij eerbiediging van godsdienstige begrippen voorschrijft ? zij brengt hulde aan regten buiten en
boven haar ; en dit brengt mij tot eene opmerking , die , naar mij
voorkomt, ook in deze beraadslagiug op den voorgrond moet worden gesteld. Het vraagstuk omtrent gewetensvrijheid en omtrent
het verband van Staat , Kerk en huisgezin met de school ligt veel
hooyer clan de Grondwet. Indien het waar is dat de Grondwet dwingt
it VAN FOREEST.
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tot hetgeen met regt en billijkheid strijdt , moet de Grondwet zwichten ; dat is , zij moet op dit bepaalde punt worden herzien 1. Indien
het stelsel van het lid uit Alkmaar opgaat, dat de Grondwet dwingt
tot eenzijdigheid jegens de Roomsch-katholijken , dan moet ze herzien worden , en wat ik hier in cam ten gunste van de Roomschen
beweer , geldt vice versa Aan niemand onzer is het vergund , eene
wet , die hij met regt en billijkheid , met de hoogste en dierbaarste
belangen der Natie strijdig acht, aan te nemen, omdat ze met de
Grondwet overeenstemt. Medewetgevers, wien het regt van initiatief
toegekend is , mogen dit vooral niet , waar de wet met godsdienst ,
met volksgeweten , met de publieke conscientie , zoowel van Roomschen als van Protestanten , in strijd is.
Van beide kanten is het eene gewetensvraag die in de gemengde
school het antagonisme onvermijdelijk maakt. Een lid der Staatscommissie van 1840 a , van wien ik welwillendheid mogt ondervinden en
aan wien ik hoogachting betoond heb , wees mij , toen ik nog het
denkbeeld opwierp van algemeene Christelijkheid der volksschool op
positiven grondslag , naar het India communio in sacri8. Komt
deze spreuk met de eigenaardigheid van de Roomsche kerk overeen,
dan zijn de Iloomsch-katholijken geregtigd , omdat ze verpligt zijn ,
op de gemengde school, uitzuivering te verlangen; mits aan het regt
en de behoeften hunner Protestantsche medeburgers gedachtig, en dus
onder gesta,dig aanbod van de afzonderlijke school. Evenzoo is het
voor de Protestanten , in den zin der voortreffelijke rede van het
geachte lid uit Alkmaar , regt en pligt vast te houden aan Bijbel
en volkshistorie, aan hetgeen door hen bij uitnemendheid christelijke en nationale opvoeding genoemd wordt ; mits ook door hen ,
gedachtig aan het regt der Roomsch-katholijken , bereidvaardigheid
om tot het stelsel der afzonderlijke school over te gaan worde betoond. Aldus komt de discussie op een ander en , naar mij toeschijnt , op het alleen ware terrein.
Gisteren zeide ons geacht medelid uit Amsterdam 1) dat hij zich
gereed maakt om bij art. 16 te strijden voor hetgeen hij de growlwettige regten der Israeliten noemt. Zoo het mij vergund wordt aan
dien strijd eenig deel te nemen , is mijn plan van aanval dit. Zoo
gij bewijzen kunt het grondwettig regt uwer geloofsgenooten
om te gelijk hunne en onze scholen te bederven , dan zal ik opkomen voor de gewetensvriiheid van de Israelieten en vragen of
dit met het geweten uwer natie (want gij zijt geen Kerkgenootschap maar eene natie) overeenkomt. 1k zal dan vragen , of,
wanneer het Nederlandsche yolk aan de Israeliten verleend heeft
herbergzaamheid , gelijke bescherming , gelijke benoembaarheid tot
ambt en bediening , gelijke ondersteuning voor het onderwijs ,
zij regt hebben bovendien te eischen. dat , ten hunnen behoeve,

Zie I. p. 62-66.
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uit de volksschool het Evangelie worde geweerd. Het lid uit
Nijmegen a wiens rede ik , even als in het algemeen de redevoeringen van onze Katholijke ambtgenooten , met genoegen , al is het
Diet met onverdeeld genoegen , gehoord heb , had tegen de afzonderlijke scholen , die ook hij zou wenschen , bezwaar , omdat de
Grondwet niet zoodanige stelling aan de Kerk geeft waardoor men
voor de deugdelijkheid , uit een godsdienstig oogpunt , van afzonderlijke scholen genoegzamen waarborg erlangt. Is dit bewijsbaar,
het is een argument , niet voor aanneming der wet , maar voor
herziening van de Grondwet.
Het lid nit Alkmaar b , wil splitsing en erkent dat voor de gemengde school volkomen godsdiensteloosheid regt is ; maar de
Grondwet verpligt hem, zoo hij meent , tot het tegendeel van die
tweederlei beschouwing , tot de christelijk-gemengde school in
den geest van hetgeen hij voor christelijk houdt. Neen , ook hij
moet op herziening van het artikel bedacht zijn , indien het hem
aldus noodzaakt te laten varen wat hij voor goed houdt en zelf
te verrigten wat hij als onregt erkent.
Met kracht heeft hij geijverd voor het behoud van het woord
chri8teliik in de wet ; zoo even ook de Minister van Justitie.
Ik heb mij veeleer altijd , reeds in 1850 en nog in Mei 1856 ,
tegen de opname dezer leuze verzet. Ik vreesde dat de laatstvorige Minister van Binnenlandsche Zaken er toe zou *omen om,
na het Voorloopig Verslag der Tweede Kamer , het woord te gebruiken als toovermiddel , ter doordrijving van eene verwerpelijke
wet ; ik verander niet van gevoelen , omdat dit Ministerie niet
aarzelt te verrigten waarvoor (en, mijns inziens, te regt) het vorig
Ministerie teruggedeinsd heeft.
Ook het slot der rede van het lid uit Alkmaar was opmerkenswaard. Ik hecht aan die rede , waarin ik zoo veel beam , te grooter gewigt , omdat, indien wij den vorigen Minister van Binnenlandsche Zaken , den heer Simons , nog in ons midden hadden ,
hij , dunkt me , in dien zin het woord zou hebben gevoerd , en
omdat ik mij herinner dat de Minister van Justitie , toen hij
meende met de kleine minderheid te moeten breken, evenwel zijne
adhaesie gaf aan de anti-revolutionaire rede van het lid uit Alkmaar 1. En nu schijnt het lid uit Alkmaar den raad te geven aan
het Ministerie , om , zoo het woord „christelijk" (dat zeer mogelijk is) wegvalt , een beroep te doen op de Natie , onder verwijzing
naar ,het aandoenlijke woord : „Laat de kinderkens tot Mij komen,
en verhindert ze niet."
Hier zou groote misrekening kunnen zijn. Den meest heftigen weerstand zou men ontmoeten bij hen op wier ijverig bondgenootschap men rekening gemaakt had. Menig Protestant zou
,

1

Op 25 November 1856.
a DOMMER VAN POLDERSVELDT.

b

VAN FORREST.

— 243*
antwoorden : ik geef den naam niet van chrigeliik aan eene school,
waar, om de vereeniging ook van Jood en Christen , de Bijbel en
elk bepaald leerbegrip geweerd en de naam van Christus of niet ,
of althans niet als de eenige naam door welken men zalig wordt,
mag worden genoemd. Van eene school waar Christen en Israeliet
gelijk regt heeft, wordt de Christus geweerd; daar komen de kinderen niet tot Hem, en daarop mag zijn zegen niet worden ingeroepen of verwacht. Ik herinner ook aan den Minister van Justitie
dat twee voortreffelijke landgenooten , degenen misschien die dit
Ministerie met de meeste welwillendheid hebben ondersteund, het
woord „christelijk", in het verband dezer wet, wanneer op de
christelijke school niets dat den orthodoxen Jood ergert , mag worden gezegd , onheilig bedrog en onzedelijk woordenspel genoemd
hebben 1 . Voeg er bij dat , naar het oordeel van velen , ook van
mij in 1853 en 1856 (ik laat de bedoelingen daar, en spreek van
de uitkomst) met de edelste en heiligste gevoelens van een deel
der Natie gespeeld is. 1k twijfel of het voor de derde maal zou
gelukken.
De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft gemeend dat ik
op de wenschelijkheid een.er intrekking, reeds nu, van de wet gedoeld had. Neen, dit zou herhaling zijn van hetgeen ik in 1856
als grove politieke feil , als begin der ellende , beschouwd heb.
Laat vrijen loop aan de discussie , en, hebt gij het oogmerk de
wet in te trekken , laat er niets van doorschemeren ; houdt zorgvuldig uw geheim. Als de beraadslaging over art. 16 en art.
22 is afgeloopen, doe dan wat gij te doers hebt. Wanneer de Minister van Justitie (wien ik , ook in het verregaande zijner
afdwaling, om zijne bedoelingen waardeer ; en die, naar mijn
oordeel , ook waar hij schade aan Koning en vaderland berokkent , met opregte liefde voor Koning en vaderland bezield is)
doet , wat hij in vroeger jaren uit zijn standpunt inisschien te
veel gedaan heeft ; dat is , wanneer hij aan mijn gevoelen (dat ik
hem , hij • weet het, sedert 1 Julij niet heb kunnen mededeelen op
meer vertrouwelijken voet) nog eenig gewigt hecht ; en indien hij
uit onoverkomelijke moeijelijkheden wenscht te geraken in een
toestand waarin hij , met zijne uitstekende talenten, groote diensten aan het Vaderland zou kunnen bewijzen, dan veroorloof
ik mij , naast den raad van anderen , dezen raad te stellen : bij
het naderen der eindstemming , wanneer de discussie nog meer licht
over de verscheidenheid der gevoelens en inzigten zal hebben verspreid , trachte hij te bewerken intrekking van de wet, met gelijktijdige verklaring dat , in de volgende zitting, een voorstel tot

1 De beer de Bosch Kemper schreef : „Wanneer onder opleiding tot christelijke deugden zoo iets verstaan wordt , dat de meest regtzinnige Israeliet
er geen aanstoot aan Dam, dan zou voorzeker het woord christelijk in de
wet slechts een leuswoord zijn , inderdaad een schandelijk , een onheilig bedrog." -- De beer Chantepie de la Saussaye sprak van onzedelijk woordenspel.
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wijziging van art. 194 der Grondwet zal worden gedaan. Te regt
is gisteren herinnerd dat de zaak van het onderwijs niet moet behandeld worden naar politieke inzigten en wenschen ; ook bepalingen van de Grondwet behooren te wijken, wanneer de behandeling eener zaak als deze , naar de zuiverheid der beginsels , er
door belet wordt. Ook deze discussie heeft getoond dat art. 194,
waarin iedereen vindt wat hij goed vindt , een onwaardige band
wordt. Mij dunkt , gij zult hierin , indien het waarlijk om beginsels te doen is , door alle rigtingen en gezindten worden ondersteund , en gij zult , aldus ijverende om inderdaad het christelijk beginsel te behouden niet een rigtsnoer, maar een steunpunt hebben in de conscientie van het Nederlandsche yolk.
Er moet , zegt men , een einde komen aan de zaak. Voorzeker ;
maar intrekking alleen kan van een goed einde het begin zijn ,
terwijl de aanneming het begin van veel jammer zijn zal. De
geachte afgevaardigde uit Nijmegen d zeide : hier is eene wet die niet
verzoening, maar verbittering te weeg brengt 1. Eene wet , voeg ik
er bij , die onregt ten grondslag heeft , waarvan tweedragt het gevolg is , en waarvan dit nog de meest begeerlijke uitkomst ware,
dat , door verlevendiging van strijd , de band • verbroken en het
eenige middel van bevrediging mogelijk gemaakt wierd ; afzonderlijke scholen van Staatswege, of gezindheidsscholen van wege de
Kerk ; afzonderlijke scholen , omdat scheiding van Kerk en Staat
(dit is de leer van den Protestantschen en ook van den Roomschkatholijken Christen) nooit mag verstaan worden in den zin eener
scheuring van school en Kerk.
*: De heer Dommer van Poldersveldt vroeg onmiddellijk het woord en
beklaagde zich over mijn wenk omtrent de Israelieten , in de vergelijking
met grenswachters en met eene gemaskeerde batterij. Ik had niets anders
bedoeld dan dat het den Roomsch-katholijken aangenaam kon zijn dat de
stricte neutraliteit van de school, billijkerwijze door hen verlangd , niet enkel
aan hen in rekening gebragt werd; terwijl ik, door bet eerste beeld althans,
tevens, omtrent het streven van zeer vele Protestanten, had doen uitkomen
wat de heer van Nispen van Sevenaer omtrent verboden waar insgelijks
gezegd had: „ waarom dringt men aan op afzonderlijke Christelijke en Israelitische scholen ? — wel alleen omdat men het Protestantsche Christendom
op de gemengde school wil brengen."

De woorden van den afgevaardigde uit Nijmegen b hebben mij
feed gedaan. Na eenig beraad zal hij zelf erkennen , dat hij ditmaal te spoedig het woord heeft gevraagd. Welligt heb ik hier of
daar een woord gebruikt dat hem minder aangenaam kon zijn ,
inhoud en toon mijner rede droegen het duidelijk merk mijner
begeerte om niet eene rigting te kwetsen. Vooral wat ik zeide
over de douaniers , tegen protestantsche en vooral ook tegen ra1 „Dit ontwerp kan geen ontwerp van verzoening heeten, maar zal voortdurend twist doen ontstaan."
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tionalistische eenzijdisheid, heeft hem geergerd. Wat heb ik bedoeld ? ik heb willen doen uitkomen dat , door steeds van de Israelieten gewag te maken., de eigenlijke quaestie miskend wordt,
ook door de Protestanten. Bijv. zoowel de heer van Koetsveld
in zijne Bede, als professor Hofstede de Groot in het verzoekschrift van het onderwij zersgenootschap , schijnen van gedachte xlat,
met afzonderlijke scholen voor de Israeliten , de hoofdzaak, de vraag
omtrent de Christelijkheid der gemengde school , zou beslist zijn.
Dit is betreurenswaardig , omdat aldus het gewigtige vraagstuk niet
naar behooren gepeild wordt. Ik zelf zou op de tegenwoordigheid
van een Israeliet, als grenswachter tegen een valsch Christendom,
prijs stellen ; doch ik reken de Roomsch-katholijken magtig genoeg
buitendien te verkrijgen wat zij begeeren ; het blijkt uit dit ontwerp van wet , waarvan de strekking is om de gemengde school te
neutraliseren, volgens him regt. Ik twijfel of iemand, met onbevangen gemoed , bij het nalezen mijner rede, zal kunnen miskennen
den wensch om te spreken in het regt en belang van alien.
De Minister van Binnenlandsche Zaken antwoordde mij op een paar punten
van ondergeschikten aard en eindigde aldus: „Ik zou van de boodschap,
waarmede "'deze wet bij de Kamer is ingezonden, geen gewag hebben gemaakt. Maar, om het bijzonder gewigt, gehecht aan de vroegere verklaring
des Konings, heb ik gemeend dat de voorloopige sanctie, door den Koning
aan het wets-ontwerp, gelijk het aan deze Vergadering is aangeboden , gegeven , eene bijzondere beteekenis mogt geacht worden te hebben, en heb ik mij
op die sanctie beroepen ; niet als of daardoor de Koning de vrijheid zou hebben prijs gegeven , welke Hem altijd toekomt, om ten slotte te beslissen over
het al of niet sanctioneren der wetten, welke de Kamers aan Zijne Majesteit
aanbieden, maar omdat daaruit bleek, dat het Ministerie aan de taak voldaan had , welke de Koning daaraan had opgedragen. — Dat ik op het
overige deel van de rede van den geachte afgevaardigde niet antwoord , zal
zoowel hij als de Kamer, naar ik hoop , mij ten goede !louden. Die rede is
van zoo inhoudrijken aard, daarin komen thoveel hoogst belangrijke punten
voor, die in verband bepaaldelijk tot art. 22 staan, dat ik mij niet gaarne
zou bloot geven door daarop geheel onvoorbereid te antwoorden. Ik behoud
mij dat antwoord voor tot dat art. 21 in behandeling zal worden gebragt."
Hierop werden de algemeene beraadslagingen gesloten.

3 efittij 1857.
In Art. 1, over den omvang van het lager onderwijs, wilde de beer
Bosscha bij het meer uitgebreide gevoegd zien „de kennis van de levende
talen." — Ik wenschte reeds terstond , te doen blijken dat ik , wanneer de
grondslag van het openbaar
schoolwezen goed is, mogelijkheid van uitbrei'
ding begeer , doch , zoodra de organisatie vijandig is aan het geloof der Natie beperking binnen de meest enge grenzen (ten gunste van het surrogaat,
de bijzondere
school) voorsta.
'
Hierbij kwam een incident. De Amsterdamsche Courant van 2 Julij was mij
in handen geraakt, waarin de hoogleeraar de Bosch Kemper, in een vertoog
over het onderwijs, o. a. dit schreef: „ Wanneer men niet gewoon is aan de
wijze van redenering van den heer Groen, die met meesterlijke behendigheid
in het duistere kan plaatsen hetgeen hij niet aan het licht wil bren„0- en, en aan
enkele uitdrukkingen eene kracht
weet toe te kennen, die zij in de bedoeling
'
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van schrijvers nimmer gehad hebben , schijnt het inderdaad, dat de heer Groen
het bewijs geleverd heeft, dat de heer van der Brugghen tot op het oogenblik
dat hij Minister werd tegen de gemengde scholen heeft geijverd. Dit is echter
niet waar.... Het is eene bepaalde onwaarheid , al bekrachtigt de heer Groen
zijne stellige verzekering schijnbaar door eene aanhaling, dat de beer van
der Brugghen in 1856 tegen de gemengde school gepetitionneerd heeft. Hij
heat alleen gepetitionneerd daartegen , dat de schoolmeester met de wet in
de hand zoude kunnen verhinderd worden van het christelijk beginsel gebruik te maken , op grond dat daarmede iemands godsdienstige gezindheid
niet zoude geeerbiedigd worden. . . . Niet aan de beginselen van Stahl of
Groen, niet aan die van Napoleon III, niet aan die van Palmerston is de
toekomst van Europa verbonden , maar wel aan de beginselen omtrent staat
en godsdienst van Bunsen in Duitschland, van Edouard Laboulaye in Frankrijk, van Bright in Engeland en van van der Brugghen in Nederland, al
moge Bunsen aan het Berlijnsche hof in ongenade vallen, al wordt ook Laboulaye in Frankrijk niet verkozen, al wordt Bright uit het Parlement uitgesloten, en al moest ook een van der Brugghen aftreden. De positieve
godsdienstige beginselen van den vrijen lutheraan , van den unitaris, van den
kwaker en van den dilettant-theoloog in Nederland mogen hemelsbreed verschillen, evenzeer als de beginselen van Stahl , Groen, Napoleon III en
Palmerston , daarin komen zij overeen, dat in de staatkundig godsdienstige
beginselen der eersten eene levenskracht van waarheid is, tegenover de schijngodsdienst en schijn-vrijheid der laatsten." Tegen de betichting van
bepaalde onwaarheid dacht ik dat het protesteren met een enkel woord ook
in de Kamer regt en pligt was.

Een kort woord , in verband met de hoofdstrekking van de
wet. Het bezwaart mij eenigermate dat wij over dit artikel beraadslagen , eer de hoofdquaestie beslist is. Er zijn voor art. 22
verscheidene artikelen (daaronder ook art. 1) , waarop het grooten
invloed heeft, dien men nu zou kunnen miskennen , maar die zich
in de practijk telkens zal voordoen. Het geldt hier den omvang
van het openbaar onderwijs , en even hierdoor de verhouding van
bijzonder en openbaar, en de beteekenis van het met zoo velerlei
beteekenis bedeelde voldoend, in art. 194; een woord gansch niet
verstoken van de voortreffelijkheid die zich ook elders in het artikel
voordoet; namelijk dat ieder er van kan maken en maakt wat hij
volgens zijne subjective beschouwing goedvindt.
De verhouding van het openbaar tot het bijzonder onderwijs. In
gewonen toestand , dunkt mij , zijn er twee systerna's denkbaar.
Of men wil (en dit heb ik zelf altijd voorgestaan) een openbaar schoolwezen, door deugdelijkheid van inrigting, in den regel
tegen concurrentie van het bijzonder onderwijs bestand, en dat
er door ondersteund en , waar het van den regten weg afwijkt,
weder in beter spoor teruggebragt wordt. Dit is , meen ik , ook
het denkbeeld dat de geachte afgevaardigde uit Deventer, wiens
afzijn wij alien betreuren , ten alien tijde verdedigd heeft , zoowel
in deze kamer, als reeds in eene uitmuntende brochure te Zutphen
in het licht verschenen in 1849. Of men houdt het bijzonder
onderwijs voor het voornaamste, en een goed ingerigt openbaar
onderwijs voor subsidiair. Doch wat is nu het geval ? Er zal,
wanneer deze wet in haar hoofdgedachte wordt aangenomen , concurrentie ontstaan van gansch anderen aard , waarop ik gisteren,
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in de woorden van Raynouard 1 wees ; een strijd op leven en dood.
Wat gebeurt nu in dezen buitengewonen toestand ?' De twee stelsels (wij zien het reeds en het zal telkens meer plaats hebben in
de practijk) komen op met dubbele felheid ; streven elk naar het
uiterste der rigting , een maximum en een minimum , zoodat aan
den eenen kant (hiervan zou men reeds een begin kunnen ontwaren in dit amendement) zich een systeem van openbaar onderwijs ontwikkelt , dat eindelijk alle rangen en standen der maatschappij onder een net van kosteloos onderwijs brengt , als nee
plus ultra ; een stelsel dat ook in weinige woorden aldus kan worden uitgedrukt : dood aan de vritiheid van onderwiis. her tegenover staat het systeem om aan het openbaar onderwijs zooveel mogelijk te ontnemen , het zoo onbeduidend mogelijk te doen zijn ;
een systeem dat , in zijne volkomen werking , op vernietiging van
he openbaar sehoohvezen neerkomt. Zij die met mij bevreesd
zijn voor een openbaar onderwijs in den geest dezer wet , en die wenschen dat cant quo veerkracht zich in het bijzonder onderwijs openbare , zouden eigenlijk , wanneer de quaestie beslist ware, moeten
trachten de volksschool tot een minimum te brengen , in den zin
der rede van den geachten afgevaardigde uit Alkmaar , eene inrigting waarin alleen lezen , schrijven en rekenen wordt geleerd.
Vooreerst, omdat men dan de concurrentie tegen de openbare school
des te beter kan uithouden ; ten andere , omdat , waar het geld van
alien aan inrigtingen , voor velen onbruikbaar , besteed wordt, het
billijk is dat de onbillijkheid , zooveel doenlijk , worde beperkt.
Vooral zou al wat de geschiedenis betreft , uit de openbare
school , althans uit de volksschool in meer eigenlijken zin, moeten
worden geweerd ; omdat de behandeling der historie daar niet
kan geschieden dan op verkeerde wijze, en elders beter zou kunnen plaats hebben.
De Bijbelsche geschiedenis kan Ear niet dan op verkeerde wijze
worden behandeld. Of de feiten worden gesteld in een valsch
licht , of ze hechten zich aan dogmatiek. Daarom was de weak
allezins juist, gegeven aan den predikant van Rhijn, then hij op
eene school te Batavia aan de kinderen vroeg : wie waren uwe
eerste ouders ? de onderwijzer, over dit verbreken der schoolorde
verstoord, voerde hem te gemoet : hier wordt nooit gesproken over
dogmatiek.
Evenmin kan de geschiedenis des vaderlands op de gemengde
school behoorlijk worden geleerd. Dit is menigwerf getoond. 1k
bepaal me bij de opmerking dat, even als
ook geschiedenis" van lieverlede in de practijk niet veel meer dan een ijdel
woord zijn zal.
Wat op de gemengde school niet voegt, kan elders beter
plaats hebben. 1k wensch niet de zonen des vaderlands van de
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geschiedenis des lands te berooven , maar ik vertrouw dat ze
elders, in bijzondere scholen , beter zal kunnen worden geleerd.
Men zegt : dit zal aanleiding geven tot hatelijke voordragt. Ik
vlei mij integendeel dat , wanneer de voordragt afzonderlijk ge
schiedt, er op minder hatelijkheid kans is. Van de behandeling
der historie op de gemengde school zal doorgaans , al mogt het
gelukken nit de school zelve hatelijkheid te verbannen, het natuurlijk gevolg zijn dat de hatelijkheid buiten de school , door niet
onverklaarbaar wantrouwen van ouders en geestelijkheid, verdubbelt.
Het min aangenaam gevolg dezer wet — felle concurrentie tusschen
de openbare en bijzondere school — zal worden verzacht , indien
dat gedeelte van het onderrigt wat bovenal tot gemoedsbezwaren
aanleiding geeft , uit het onderwijs van overheidswege wegvalt.
Ik moet de Kamer een oogeublik bezig houden met eene zaak
van geheel anderen aard. Gisteren nog heb ik doen uitkomen dat
er verwijten zijn, schijnbaar enkel persoonlijk en waartegen echter
een Minister , een volksvertegenwoordiger , met het oog op deze
Kamer en op het Vaderland , ter verdediging verpligt is. Tegen
mij nu is een verwijt gerigt van erger natuur dale ik mij veroorloofd heb tegen den Minister van Justitie te rigten, een verwijt
dat regtstreeks mijn zedelijk karakter betreft
De Voorzitter : „1k neem de vrijheid den geachten spreker te doen opmerken dat thans de beraadslaging loopt over art. 1 en dat zijn voornemen
schijnt te zijn terug te treden in de algemeene beschouwingen. 1k meen
den geachten spreker dus te moeten uitnoodigen , zich te bepalen tot de
beraadslaging welke thans aan de orde is : die over art. 1 van het wetson twerp."

Mijnheer de Voorzitter , ik wil niet in de algemeene beraadslaging terugkeeren. Al heb ik moeite om art. 1 in verband te
brengen met hetgeeu ik aan de Kamer wensch mede te deelen,
er is een verband tusschen mijn wensch en de orde van den dag ,
zoo eenvoudig en natuurlijk dat het door elk lid dezer Vergadering zal gevoeld worden , namelijk dit : wanneer het karakter van een volksvertegenwoordiger wordt aangerand, ligt hierin
de strekking om alle waarde te ontnemen aan 't geen hij in deze
Kamer voordraagt. Ik ben niet ongewoon aan twistgeschrijf van
dagbladen ; ik ben daartegen eenigzins vereeld en verhard. Maar
hier treedt een uitstekend landgenoot op, voor wien ik hoogachting
koester en om hem -zelven en om zijn onvergetelijken vader, , door
mij ook als leermeester hoog gewaardeerd 1 ; hier komt mij van
den heer de Bosch Kemper (aan wien ik mijne vertoogen toegezonden had , doch die niet goedgevonden heeft mij met een afdruk
zijner kritiek te vereeren 2 toevallig in handen een artikel in de
Amsterdamsche Courant
)

Zie I. 52.
1k ontving een afdruk van het artikel (met het pnstnierk „Amsterdam
3 Julij") eerst den volgenden dag.
1

2
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De Voorzitter :
moet den geachten spreker nogmaals herinneren , dat
de beraadslaging thans loopt over art. 1 van het wets-ontwerp , en dat
andere omstandigheden, die hem voor den geest zweven , thans niet kunnen
behandeld worden. Ik kan den spreker dus Been verlof geven om andere
onderwerpen , dan die thans aan de orde zijn , te behandelen."

Dan zal het genoeg zijn te hebben medegedeeld dat de heer de
Bosch Kemper mij beschuldigt eene bepaalde onwaarheid gezegd
te hebben : „Het is eene bepaalde onwaarheid , al bekrachtigt de
heer Groen zijne stellige verzekering schijnbaar door eene aanhaling , dat de heer van der Brugghen in 1856 tegen de gemengde
school gepetitioneerd heeft." 1k protesteer tegen dit gezegde , als
tegen eene bepaalde onwaarheid, te meer,, omdat in hetgeen voorafgaat , insinuatien voorkomen, waardoor te verstaan wordt gegeyen dat ik het zou gedaan hebben opzettelijk en te k wader trouw.
De Minister van Binnenlandsche Zaken zeide ook nu weder :
„lk zou gaarne antwoorden aan den geachten spreker uit Leyden , ware
het dat hij zich bepaald had tot den inhoud van art. 1. De algemeene
beschouwingen , welke die spreker hier op nieuw heeft in het midden gebragt , komen mij voor thans niet ter sprake te moeten komen , maar welligt later te zullen kunnen worden opgenomen , wanneer van art. 22 de rede
zal zijn.
De heer van Zuylen van Nyevelt, gedachtig „hoe er eene volstrekte behoefte kan zijn om tegen lasterlijke beschuldigingen en valsche aantijgingen dadelijk en open op te komen " deed eene motie van orde „om den
beer Groen als nog in de gelegenheid te stellen om zich ten aanzien van
aantijgingen , in een der dagbladen voorkomende, nader te verklaren." Deze
motie werd na eenige discussie, zoo het schijnt, om der gevolgen wille ,
afgestemd met 48 tegen 9 stemmen.
Het zij mij vergund de deugdelijkheid dezer beslissing in twijfel te trekken. Het was hier, noch een gewoon couranten-artikel, noch een overbrengen van de polemiek der dagbladen in de Kamer; bet gold de handhaving van die waardigheid in een volksvertegenwoordiger, waarbij de geheele
Kamer, ook met afwijking des noods van het Reglement van Orde, belang heeft.
Ik ontving van den hoogleeraar de Bosch Kemper den volgenden brief
van 5 J ulij , die in de Amsterdamsche Courant geplaatst werd.
„Gij wenscht te antwoorden op hetgeen ik in de Amst. Courant schreef,
en het welk gij beschouwt als eene aantijging tegen uw karakter.
Ik zal dat antwoord met vertrouwen afwachten , in de vaste overtuiging
dat ik geene persoonlijke beleediging bedoeld heb en dat ik met bewijzen kan
staven mijn oordeel over uwe verkeerde redeneerwijze, die ik als een noodwendig gevolg beschouw van uwe rigting.
Ik ben mij echter evenzeer bewust van de mogelijkheid van dwaling, om
niet de verzekering te kunnen geven , dat ik gaarne zal erkennen mij onjuist te hebben uitgedrukt , wanneer mij die onjuistheid wordt aangetoond ,
terwijl ik u in bet openbaar gaarne verschooning zal vragen , wanneer die
onjuistheid eenigen blaam op uw karakter kon werpen.
Zoo lang mij echter die onjuistheid niet wordt aangetoond, volhard ik bij
hetgeen ik geschreven heb.
Het zoude den schijn van onopregtheid kunnen hebben, wanneer ik dezen
brief sloot met de betuiging van vriendschappelijke gevoelens op een oogenblik , dat gij meent dat ik een blaam op uw karakter heb willen werpen
maar toch kan ik de hoop niet onderdrukken , dat de vrienschappelijke betrekking , die, niettegenstaande zeer ;root verschil in godsdienstige en poll1744
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tieke rigting , na den dood mijns vaders , die in u een zijner waardigste
leerlingen erkende , heeft bestaan , tusschen ons zal blijven voortduren. Maar
ook wanneer dit het geval niet mogt zijn , hoop ik steeds voor oogen te
houden de spreuk , mij zeker even dierbaar als aan u : Amicus Socrates ,
Amicus Plato , sed magis amica veritas."
Onmiddellijk (7 'LIED schreef ik den volgenden brief, die ook opgenomen werd in de Amsterdamsche Courant:
,, Ik wensch niet te antwoorden op hetgeen u in de Amsterdamsche Courant hebt geschreven. Mijn oogmerk , door het in de Tweede Kamer ter
sprake te brengen , was (zoo als uit het Bijblad te zien is) mededeeling en
protest tegen eene bepaalde onwaarheid.
Ik had niet zoo zeer het oog op de uitdrukking schijn-godsdienst en schijnvrijheid , ter karakterisering van mijne staatkundig-godsdienstige beginselen.
Immers dit kan , hoewel menigeen daaraan eene andere uitlegging geeft ,
misschien enkel op theorien toepasselijk worden gemaakt.
Ik heb gedoeld op de woorden : „ „Het is eene bepaalde onwaarheid , al
bekrachtigt de heer Groen zijne stellige verzekering schijnbaar door eene
aanhaling , dat de beer van der Brugghen in 1856 tegen de gemengde school
gepetitioneerd heeft.""
Antwoord wordt niet vereischt enkel verwijzing naar de door mij in Naar
geheel medegedeelde petitie zelve , welke begint met de woorden „„ Zich
meer bijzonder aansluitende aan het adres van ds. Heldring c. s." "
Aangenaam is mij de overtolligheid van eenig antwoord , ook omdat mij ,
te midden van een zoo moeijelijken en smartelijken parlementairen strijd, welligt eenig woord zou
minder overeenkomstio. met de gevoelens ,
die ik u , zoo ik meen , ten aie
tijde , ook bij verschil van politieke en
n
godsdienstige inzigten , betoond heb."

4 Jittcy 1857.
*),* Reeds kwam men tot Art. 16 , bet hoofdbeginsel , „ toegankelijkheid
der school voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienstige gezindheid."
Op eene doorwrochte rede van den heer van Reede van Oudtshoorn over
de nadeelen der gemengde en de voordeelen der afzonderlijke school , volgde
geen antwoord een betoog van den heer van Akerlaken, omtrent het alleen
grondwettige der volksschool voor alien.
Nu zagen wij, ook in verband met opleiding tot christelijke deugd , de
behandeling der vraag te gemoet behooren er niet, althans voor de Israelieten, afzonderlijke scholen te zijn ? we konden ons niet voorstellen dat , in
eene school waar Christen en Israeliet gelijk regt heeft , de opleiding kan
en mag gegrond zijn op bet christelijk beginsel. We dachten aan de weerspraak die , bijv. op 30 Nov. 1855 , de stelling van den Minister van Reenen : „ volgens de Grondwet en staatkundig is Nederland geene Christelijke
Natie ," ontmoet had in het krachtig protest van den heer de Brauw : ,,Het
beweren van den Minister dat er gelijke bescherming aan alle gezindheden
moet worden verleend , kan niet leiden tot het besluit dat de Natie staatkundig geene Christelijke Natie zoude zijn. Neen , ik herhaal het , is het
u niet mogelijk om met toepassing op het onderwijs, in Nederland die gelijke beschouwing van alle gezindheden overeen te brengen met het Christelijk beginsel der Natie , dan moet gij een anderen weg volgen , dan moet
gij ter bewaring van dat Christelijke de scholen splitsen en voor de nietChristenen de Israelieten , afzonderlijke scholen daarstellen. Zoo gij dit
doet, zult gij ten minste voor bet Christelijk gedeelte der Natie het onderwijs en de opvoeding niet te gronde rigten." Over dit belangrijke vraagstuk zou , meenden wij , levendige discussie ontstaan , waarbij de wederlegging der voortreffelijke vertoogen bij de Kamer hierover ingekomen, zoowel door leden der Kamer als door de Ministers, zou worden beproefd. Niet
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aan ons scheen bij voorkeur opgelegd het aanbinden van den strijd. Evenwel deze splitsing, ook zonder meer , zouden we wenschelijk geacht hebben voorzeker niet om de openbare school minder neutraal en dus , in de
tegenwoordige omstandigheden , erger dan godsdiensteloos te doen zijn, maar
om , althans in beginsel, hulde te brengen aan de Christelijkheid der Natie
en tevens beter in bet oog te doen vallen dat het bezwaar tegen de gemengde school vooral ligt in de onmogelijkheid van christelijke opleiding
gezamenlijk voor Roomsch-Catholijk en Protestant.
Tot onze verbazing zweeg iedereen. Toen stelde de heer Elout van Soeterwoude deze bijvoeging als amendement voor : „Het openbaar schoolwezen
voor de Israelieten , voor zoo verre hunne kinderen van het bezoeken der
openbare volksschool , nit hoofde van godsdienstige bezwaren der ouders
worden teruggehouden , wordt door Ons , in overeenstemming met de bepalingen dezer wet , bij besluit geregeld." — Hiertegen werd door den beer
Godefroi , op hoogen en hevigen toon , de grondwettigheid alleen van de
volksschool voor alien beweerd. De Regering zweeg. Het scheen dat het
verlangen naar onverwijlde afdoening algemeen was. Ons daarentegen kwam,
ook met het oog op de waardigheid der Vergadering , eenig uitstel , ter nadere overweging, nuttig en betamelijk voor. Ik meende dit doel te kunnen
bereiken door nu de aandacht te vestigen op het beweeren van den Minister
van Binnenlandsche Zaken over de voorloopige sanctie des Konings een beweren dat, vermits het de strekking heeft van elk artikel te behandelen
onder den indruk „de Koning wil het!" gerekend kon worden altijd (en
althans bij een zoo gewigtig artikel, de hoofdgedachte der wet!) aan de orde
te zijn.

1k dank mijn vriend, ook uit naam, naar ik acht , van een groot
gedeelte van het Nederlandsche yolk, dat hij deze belangrijke quaestie
in het midden gebragt heeft. Men kon voorzeker niet verwachten
dat dit zou moeten geschieden van onzen kant maar nu door hen
van wie men dit verwachtte , het niet geschied is , nu was het onze
pligt te doen wat door hen nagelaten werd. Hier is eene vraag die
de algemeene belangstelling gewekt heeft. Bekwame en geachte mannen hebben dit christelijk volksbelang met hoogen ernst onder de
aandacht der Kamer gebragt. Bij de begrooting deed het geachte
lid uit Assen a met nadruk uitkomen dat de brochure van den heer
van Koetsveld zeer grooten invloed uitgeoefend had. Reeds daarom
alleen , wanneer buiten de Kamer aan eene vraag , op haar zelve
reeds zoo belangrijk, groot gewigt gehecht wordt, mag er (althans
indien men op eenig verband tusschen volksgeest en landsvertegenwoordiging prijs stelt) behandeling van het onderwerp in de Kamer
worden verwacht, opdat, na zorgvuldig onderzoek en rijp beraad,
iedereen zoo stemme als Grondwet en geweten gebiedt. Grondwet
en geweten , zeg ik ; want de usantie wine veld die subjective beschouwingen met interpretatio authentica verwart. Het is wenschelijk dat over zoo teeder en gewigtig punt, aldus buiten onze schuld
plotseling in beraadslaging gekomen, de discussie worde verdaagd.
Ik zou inmiddels gaarne vrijheid ontvangen eene inlichting te
vragen aan den Minister van Binnenlandsche Zaken , ja aan het
geheele Ministerie , omtrent een punt waarvan vrije beraadslaging over de wet en over elk artikel afhankelijk is ; een punt
zoo gewigtig , dat welligt ook door den Minister van Binnena
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landsche Zaken en het Ministerie eenig uitstel ter beantwoording
niet overtollig zal worden geacht. Ik heb gewacht tot dat ik het
Bijblad ontving met de rede van den Minister van Binnenlandsche
Zaken op 2 Julij gehouden. Ik heb niet onmiddellijk gerepliceerd,
omdat ik dacht mij welligt vergist te hebben in de opvatting zijner
woorden. 1k bedoel de volgende periode : „Ik zou van de boodschap , waarmede deze wet bij de Kamer is ingezonden, geen gewag
hebben gemaakt ; maar, om het bijzonder gewigt , gehecht aan de
vroegere verklaring des Konings , heb ik gemeend, dat de voorloopige sanctie door den Koning aan het wetsontwerp, gelijk het
aan deze Vergadering is aangeboden , gegeven , eene bijzondere beteekenis mogt geacht worden te hebben en heb ik mij op die sanctie
beroepen , niet als of daardoor de Koning de vrijheid zou hebben prijs
gegeven, welke Hem altijd toekomt, om ten slotte te beslissen
over het al of niet sanctioneren der wetten , welke de Kamers aan
Zijne Majesteit aanbieden , maar omdat daaruit bleek, dat het Ministerie aan de taak voldaan had , welke de Koning daaraan had
opgedragen"
De Voorzitter : „Ik moet den geachten spreker doen opmerken , dat hij
thans weder het woord voert over iets dat in de algemeene beraadslagingen
is voorgekomen en niet over het thans aan de orde zijnde artikel. Ik nioet
hem dus verzoeken terug te willen keeren tot de beraadslagingen die thans
aan de orde zijn."
De heer Groen: „Is het uw wensch, Mijnheer de Voorzitter, dat ik niet

het woord voere over het artikel ?"
De Voorzitter : „ De geachte spreker maakt melding van een antwoord ,
gegeven door den heer Minister van Binnenlandsche Zaken ter gelegenheid
van de gehouden algemeene beraadslagingen , en daarop wenscht hij thans
een weder-antwoord te geven. Maar dat is nu niet aan de orde. Aan de
orde is art. 16 en daartoe moet de beraadslaging zich bepalen. Men kan
niet weder terugkomen op hetgeen plaats heeft gevonden bij de algemeene
beschou w in gen."
De heer Groen : „Dan zal ik mijne vraag in eene motie van orde moeten
herscheppen. Liever niet , omdat ik daarmee verder zou gaan dan ik bedoeld heb, en eene beraadslaging onvermijdelijk maak die anders welligt
achterwege zou kunnen blijven. De zaak is van het uiterste belang. Omtrent zoo gewigtige verklaring van den Minister , die met de vrijheid van
discussie en dus met elke wet en elk artikel in verband is , wensch ik met
de meeste behoedzaamheid inlichting te verzoeken. Is dit niet vergund , dan
zal ik trachten hetzelfde oogmerk door eene motie van orde te bereiken."
De Voorzitter : „Ik moet doen opmerken , dat de geachte spreker thans
geheel buiten de orde der beraadslaging is. Echter, zoo de Kamer er geene
bedenking tegen heeft, wil ik bij deze gelegenheid den geachten spreker wel
de vrijheid geven om dit onderwerp thans te behandelen."
De beer Groen : „ Mijnheer de Voorzitter, ik wil niet handelen tegen het
Reglement van Orde. Dus zal ik de eer hebben eene motie van orde voor
te stellen, altijd behoudens mijne vrijheid om ze weder in te trekken."
De Voorzitter : „ Er wordt thans door den heer Groen eene motie van
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orde voorgesteld, ten chide gelegenheid te bekomen om te kunnen antwoorden op een gezegde door den beer Minister van Binnenlandsche Zaken in
de algemeene beraadslaging gebezigd."
De beer Groen : „ Ik zal liefst gebruik maken van de door u , Mijnheer
de Voorzitter , verleende vergunning. Eene motie van orde zou ik geheel
anders formuleren."
De Voorzitter : „Ik verlang te vernernen, welke motie van orde de beer
Groen wenscht voor te stellen."
De heer Groen: „ Mijnheer de Voorzitter , is het eenigzins ontwijkbaar , zou
ik liefst geene motie van orde voorstellen. Indien ik, in het belang der
vrijheid van discussie, verlof vraag om eenige woorden in 't midden te
brengen, acht ik dat er wel antecedenten zullen zijn , die het wettigen."
De Voorzitter „ Ik kan den heer Groen geen verlof geven om te spreken
buiten de orde der beraadslaging doch zoo hij eene motie van orde wil
voorstellen , zal ik die aan de beraadslaging en stemming der Vergadering
onderwerpen."
De beer Groen : „ Ik stel dan als motie van orde voor :
„ De Kamer , zich niet vereenigende met het denkbeeld van den Minister
van Binnenlandsche Zaken , dat eene boodschap , waarbij eene wet aan de
Kamer is ingezonden , eene bepaalde beteekenis heeft omtrent het gevoelen
des Konings , gaat over tot de orde van den dag."
Hierop deed onmiddellijk de heer Dullert bet voorstel om de beraadslaging
over mijne motie te verdagen tot na den afloop der beraadslaging over de
wet op het onderwijs. „Ik doe dit voorstel," zeide hij , „om te voorkomen
dat door zijdelingsche middelen pogingen worden aangewend waardoor de be-.
raadslagingen over de onderwijswet, die wij eindelijk na zoo vele moeite hebben
verkregen , worden ter zijde gesteld."
Voorzeker, al was het mij om verdaging tot den volgenden dag te doen,
aan zoodanige manoeuvre had ik niet gedacht tevens scheen het mij onverantwoordelijk dat aldus aan den wensch naar doordrijving van de wet bet
beginsel van vrije parlementaire discussie ten offer gebragt wierd. „ Neen,"
repliceerde ik , „ tegen die explicatie met ik opkomen. De geheele Kamer
is getuige , dat ik niet dan tegen wil en dank tot bet doen van de motie
ben overgehaald. Wil men, omdat ik op een gewigtig punt van constitutioneel staatsregt inlichting van den Minister begeer , hieruit afleiden de
bedoeling om de discussien te rekken , dan vraag ik aan elk lid der Kamer, en allereerst aan den geachten spreker uit Arnhem zelven , of deze opvatting billijk en juist is." — Ik eindigde aldus : „ Mijnheer de Voorzitter,
bij zooveel tegenkanting , nu ik zie dat de positie der kleine minderheid nog
moeijelijker is dan ik mij voorgesteld had , en nu aan ons telkens wordt
opgelegd te verrigten wat ook en vooral van anderen verwacht werd — want
ik had niet kunnen denken dat ik alleen de eer zou hebben mij tegen het
systeem van den Minister te verzetten — nu zal ik , mij voorbehoudende om,
bij art. 22 op de zaak terug te komen, mijn voorstel intrekken."
** De beraadslaging over Art. 16 werd hervat. De beer van Lynden
deed opmerken dat „ de dubbelzinnigheid van Art. 194 der Grondwet heden
ten dage geexploiteerd wordt tegen den zin en geest waarin dat artikel is
aangenomen." „ Volgens de Grondwet," voegde hij er bij , „erken ik dat
ook de Israelieten gelijke regten hebben en ik wensch juist die regten ongeschonden te bewaren , maar niet ten koste van anderen." Ook mij was
het niet mogelijk geheel te zwijgen , waar het openbaar schoolwezen op stelselmatige verloochening van bet geloof der Natie gegrond werd.
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Ik wensch een enkel woord te spreken over het amend ement ;
mij vleijende , thans en in het vervolg dezer discussie , nog lets
van die welwillendheid te zullen ondervinden welke mij dikwerf, ook
toen ik hier geheel alleen stond, ten deel viel. Voorwaar ik ben
met mijne vrienden in moeijelijken toestand. Zoo als nu de beraadslaging voortgezet wordt, is er geen mogelijkheid om, het zij
de hoofdquaestie van dit art. 16, het zij het vraagstuk bepaaldelijk
omtrent de Israeliten , te behandelen zoo als mij , in verband met
den ernst en het gewigt der zaak , wenschelijk scheen. Ik zou
meer voorbereid moeten zijn. Het lid uit Arnhem a heeft gewezen
op het rekken der discussie, en het geachte lid uit Assen, wiens
mededeeling zelve bewijst dat onze teleurstelling niet onverklaarbaar geweest is, schijnt een amendement als overtollig te beschouwen dat tot geen resultaat leidt. Ik kom er voor nit dat ik somtijds wensch , des noods door het opwerpen van incidenten , de
discussie te rekken ; namelijk opdat bij belangrijke wetten er
tot naauwkeurig en bedaard onderzoek , althans van de voornaamste vraagpunten, gelegenheid zij. Men wil geen beraadslaging
zonder resultaat. 1k wel. Had ik altijd op uitkomsten gezien ,
doorgaans zou ik het stilzwijgen hebben bewaard. Voor eene kleine
minderheid is de discussie zelve het eenig en het niet altijd onbeduidend resultaat. En ook overeenkomstig den aard van een constitutioneel gouvernement, ligt niet in de eindstemming alleen het
beoogde voordeel, maar in het onderzoek dat, zoowel in als buiten
de Kamer, door den ernst der openbare beraadslaging gewekt wordt.
De geachte afgevaardigde nit Amsterdam b wiens positie , onder
zoo algemeenen bijval , de onze vrij wat in aangenaamheid overtreft, vreest dat het amendement de openbare school , ofschoon toegankelijk , onbruikbaar voor de Israeliten maakt. Hij heeft zich
uitdrukkingen veroorloofd die ik niet herhaal. Er is voor hem
geen de minste reden voor bezorgdheid. Indien de openbare school,
door het afzonderen van de Israeliten , meer zoogenaamde Christelijkheid verkreeg , het amendement zou niet door ons voorgesteld
zijn , evenmin als het door den heer van Nispen wordt ondersteund.
Maar als de Israeliten verwijderd zijn , komt er geen verandering
in den toestand ; omdat onze Roomschgezinde landgenooten allezins
bij magte zijn , ja overvloed van magt hebben , om het gevaar te
keeren. Ons verlangen is althans in den zin en geest van de (nietorthodox te zijn is thans geen oneer) orthodoxe Israeliten. Gij
beroept u met zooveel levendigheid op de Grondwet. Welaan, wees
dan regtvaardig en opregt. Laat dan het beginsel uw rigtsnoer
zijn in de bijzonderheden en vooral ook in de practijk der wet.
Iemand Wien ik , om het incident van gisteren 1 , niet noem, wil ook,
zoo ik zijne meening gevat heb, afzonderlijke scholen voor Israeliten; het zou onheilig bedrog zijn, eene school chruteliik te noemen,
,
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waar de orthodoxe, de meest regtzinnige, de stijf-orthodoxe Jood niet
gekwetst wordt 1 . Wij nemen het op voor den stijf-orthodoxen
Jood 2 tegen het geachte lid uit Amsterdam en tegen eene in haar
menigvuldige inconsequentien , ter verbloeming en neutralisering
van het beginsel, al te gedienstige practijk. In het voorbijgaan
zou ik van ons geacht medelid nit Hoorn a, die te regt op de
historic der grondwetherziening zooveel acht geeft, vernemen of,
naar zijn inzien , in 1848 de grondwetgever , en speciaal de magtige rigting waartoe ons medelid , zoo ik meen , behoorde en waaraan men de uitmuntendheden van art. 194 dank weet, begeerig
was naar die gemengde school waarop geen Christelijkheid geduld
wordt , dan die den stijf-orthodoxen Jood niet misvalt ?
Zie hier nu , als het amendement bijkans met eenparigheid verworpen zijn zal , van deze niet al te lange beraadslaging het niet
onbelangrijk resultaat. Er zal met duidelijkheid geconstateerd zijn
dat bij de Tweede Kamer de gemengde school , met gelijk regt van
veto voor Christen en Israeliet , verbazenden opgang gemaakt heeft,
en evenwel durf ik voorspellen dat , op den duur , dit systeem niet
veel opgang zal waken bij het Nederlandsche yolk.
De Ministers zwegen. Nu vroeg de voorsteller van bet amendement hun
gevoelen. De Minister van Justitie antwoordde. Eerst zeide hij „ Ik geloof niet dat in billijkbeid van mij kan gevorderd worden mijn gevoelen
te uiten over alle de vragen , die men kan goedvinden mij hier te doen. Als
ik het noodig acht ter verdediging der wet een woord in het midden te brengen en de Kamer mij wil aanhooren, dan zal ik spreken , maar men kan mij
niet sommeren om telkens het woord te voeren wanneer men dat noodig acht."
In het algemeen zeer waar in casu onjuist bij een gewigtig amendement mogt men verwachten dat bet oordeel der Regering zou worden medegedeeld en gestaafd.
Omtrent bet amendement liet de Minister zich dus uit: „De Israelieten,
naar mijn gevoelen en naar nhijne overtuiging , hebben regt om te komen op
de gemengde openbare school en hun mag die gemengde openbare school niet
worden onthouden of ontzegd." Hebben de Israelieten regt , in dien zin
dat splitsing niet vergund zijn zou? was dan uwe adhaesie aan het verzoekschrift van Ds. Heldring c. s. , in Februarij 1856, tegen de Grondwet gerigt?
Met 51 tegen zes b stemmen werd bet amendement verworpen en het artikel
goedgekeurd.
Bij deze verbazende snelheid van afdoening, was opzettelijk beantwoorden van den beer Bosscha, waarvoor bij dit artikel gelegenheid zou geweest zijn , ondenkbaar.
De heer Bosscha had gezegd : „in deze Vergadering ,ben ik genoemd een
vertegenwoordiger van het humaniteits-idee ; eene qualificatie die ik aanneem,
mits men erkenne , dat de humaniteit die ik op het oog heb niet is elk begrip , hetwelk eene rationalistische philosophie daardoor zou willen verstaan,
maar de humaniteit door Christus verkondigd en waarvan de wortel zijne
kweekplaats heeft in de Christelijke Kerk." Vooral zou ik gewenscht hebben op te nemen de repliek op hetgeen ik , ter wederlegging van eene door
den beer Bosscha, op 28 April 1856, gebezigde uitdrukking , gezegd had
1
2
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„ Wat beteekent de uitspraak dat de discussie over het wetsontwerp eenigBerust dit gevoelen niet op de
stelling die ik mij veroorloofd heb als de kern der ook voor het Schoolwezen meest gevaarlijke theorie te bestrijden : „ Dat de Staat, afgeseheiden van

lijk zal moeten gaan op redenen van Staat?

de Kerk, het regt en de pligt heeft om , naar eigen goedvinden en inzigt, de
Volksopvoeding te bestieren ; dat er, in bet belang der eenheid van den Staat ,
eenheid ook van Nationaal onderwijs behoort te zijn , en dat deze eenheid
niet mogelijk is, zoo men niet, zonder op regten en gewetensbezwaren van
de Kerk of van de Ouders te letten, voor het vereenigd zijn der kinderen
van alle kerkgenootschappen op dezetfde Volksscholen zorg draagt" 1 . Wat
had ik daarbij , volgens den heer Bosscha , voorbijgezien : „ Vrijheid voor
de Kerk! Vrijheid voor het huisgezin ! Welnu , aan dien dwang is een
eind gemaakt en die vrijheid is gegeven bij art. 194 der Grondwet van
1848. Wederom eene der vruchten van die denkbeelden van den nieuweren
tijd , die zich resumeren in een jaarcijfer, in het cijfer van bet jaar 1789 ;
wederom eene vrucht van die denkbeelden is deze : de vrijmaking van het
regt van onderwijs uit het dwangstelsel van vroegeren tijd." — De beer Bosscha vergeet a. dat een groot gedeelte der Natie niet enkel tot mede-bekostiging , maar tot medegebruik van de openbare scholen verpligt is : b. dat
de strekking der beginselen van 1789 , die met ter zijdestelling van het positieve Christendom in verband hebben gestaan , zich , en elders en hier , in
gestadigen toeleg ter fnuiking van het bijzonder onderwijs geopenbaard heeft.
Zie de ontwikkeling hiervan in mijn geschrift Aan Graaf Sehimmelpenninek ,
p. 33-72.
over de vrijheid van Onderwijs ,

6 eht/ij 1857.
Bij Art. 19 was er sprake over het vereenigen van kerkelijke bedieningen met de bezoldiging van den onderwijzer op eene openbare school. —
Tegen deze voor het bijzonder onderwijs schadelijke verwarring van begrippen
leverde ik protest in.

Zonder in den belangrijken strijd over dit artikel en de amendementen te intervenieren , ondersteun ik wat door mijn geachten
vriend, den heer Mackay, is gezegd over kerkelijke bedieningen.
In bet Voorloopig Verslag leest men : „De vereeniging leidde tot
verkeerde , met het hoofdbeginsel der tegenwoordige wet strijdige
gevolgen , die reeds door de staatscommissie van 1840, blijkens
haar vroeger aangehaald rapport , niet over 't hoofd werden gezien."
Naar mij voorkomt heeft de staats-commissie van 1840 met juistheid de bezwaren ingezien vooral wijs ik op de verkeerde , met
het hoofdbeginsel dezer we

8ln:it:lige gevolgen.

Ik verwacht het bondgenootscbap van iemand, wien ik zoo gaarne
en echter zoo zelden tot bondgenoot heb a . Ik beroep mij op zijn
billijk oordeel. Wat is zijn systeem ? Kerk en huisvaders mogen
niet klagen over het onderwijs van den Staat, zoodra vrijheid van
onderwijs verleend wordt. Voor mij die het regt der Natie op
scholen voor de gezindheden bruikbaar verdedig, is dit stelsel gelijk aan het beweren : gij moogt niet klagen dat ik u uit uw huis
zet, want ik geef u volkomen vrijheid een huisje daarnaast te
1
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bouwen 1 . Wees althan5 in dit stelsel billijk en getrouw en verlang geen kerkelijke bijdragen, van welken aard ook , voor de
openbare school.
*,,,* De heer van Zuylen van Nyevelt bestreed mij : „Ik wil niet tegenspreken dat er uit een theoretisch oogpunt veel voor te zeggen is, maar zoo
het denkbeeld in practijk wierd gebragt , geloof ik dat het groote moeijelijkheden zou te weeg brengen , en den last , dien deze wet op de gemeenten
legt , aanmerkelijk zou verzwaren."

1k had een bondgenoot opgeroepen en ik heb , in een ander
medelid, een wederpartijder ontmoet. Het geachte lid a vermeldt
dat er in theorie veel te zeggen valt voor hetgeen ik beweer. En
bij , bij uitnemendheid een man van theorie, die niet gaarne daarvan
afwijkt, zegt: er zullen vele bezwaren in de practijk zijn. Voorzeker ; desniettemin behoort (als lijnregt strijdig tegen het hoofdbeginsel van de wet) dergelijke vereeniging niet te worden geduld.
Dit is de theorie , die niet verloochend mag worden in de practijk.
Bij art. 22 zal men ook te gemoet voeren : de theorie heeft to vele
bezwaren en moet door de practijk worden verzacht; tegen de
hoofdgedachte dezer wet zal men telkens toevlugt zoeken in de
practijk. Naar ik mij vlei , zullen wij daartegen behoed worden
ook door hen , die doorgaans, met den eisch der strenge logica, op
het te regt wijzen van anderen bedacht zijn.

8 Iu/ij 1857.
": Op 7 Julij werd Art. 22, waar de beslissende slag zou worden geleverd , aan de orde gesteld.
Twee gewigtige amendementen. — Van den heer Dommer van Poldersveldt ;
om, in de plants der woorden „en aan hunne opleiding tot alle Christelijke
en maatschappelijke deugden" te stellen : „die opleiding strekt tevens tot opwekking van godsdienstzin , vaderlandsliefde en alle maatschappelijke deugden." — Van den heer Thorbecke ; om de twee eerste alineas te vervangen
door het volgende : „ Zoowel bij de ontwikkeling van verstand en kennis als
bij de opleiding tot alle christelijke en maatschappelijke deugden , onthoudt
zich de onderwijzer van al hetgeen met den eerbied , aan de godsdienstige
begrippen van anderen verschuldigd , strijdig is."
De beraadslaging op 7 en 8 Julij was belangrijk. Krachtig was de bestrijding door onze vrienden van het woord christelijk , als bedriegelijke leus
of decoratie. De beer Dommer, na eene merkwaardige rede ter adstructie
van zijn amendement, trok het, op uitnoodiging van den Minister voor de
Roomsch-Catholieke Eeredienst , in. — Vooral de beer Wintgens sprak met
ingenomenheid over een nationaal schoolwezen , waarbij op geenerlei onderscheid van godsdienstbegrippen gelet wordt. „ Dat groote denkbeeld van
den nieuweren tijd , scheiding van Kerk en Staat, eenheid der Natie , moet
in het, staats-onderwijs staan uitgedrukt en daarin worden gehuldigd. Er
moet den nationaal gevoel in de jeugdige harten worden gekweekt en dit
moet geschieden door eene opleiding." Wie met een school voor Christen
I
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en Jood on voldaan is , moet, volgens hem , met een sectarischen en liefdeloozen geest bezield zijn. „ Men wees," zeide hij, „op het gezegde van
den Minister van Justitie, die voor zich jets anders verlangde, ik niet. Ik
verlang dat , als mijn zoon de lagere school zal verlaten , hij dat niet doe
met een hart vervuld van den haat van den seetaris ; ik begeer dat hij die
school zal verlaten , vervuld met Evangelische verdraagzaamheid , en dat hij
de hand zal reiken aan kinderen van andere gezindheden met liefde , gelijk
dit een Christenkind betaamt."
Vooral opmerkelijk waren de redevoeringen van den beer de Brauw en van
den heer Thorbecke, omdat dam:in tweederlei stelsel uitgedrukt werd.
De rede van den heer de Brauw moet in haar geheel worden gelezen ,
om te zien hoe hij onbedwingbaren tegenstand aan het stelsel van den heer
van Reenen met berusten in de vereeniging van Christen en Israeliet overeenbrengt. De Regering, zegt hij , erkent (evenwel ook de beer van Reenen heeft dit steeds erkend) dat de Natie feitelijk is een christelijke Natie,
en „als dit woord in de wet staat, dan kan men" (al is ook die wet op
het beginsel van volkomen gelijkstelling en wederkeerig veto gegrond?) „ zich
niet ontwringen aan de gevolgen , dan is er een christelijk beginsel op de
school , dan zal er op de school zijn een christelijke geest, die het onderwijs doordringt en doorzuurt als het zuurdeeg de mate meels." Er zal eigenlijk
geleerd worden maar er is een terrein van zedelijkheid waarop
alle gezindten zich gelijkelijk kunnen en moeten bewegen. „ Ik geloof dat
men zeer goed, zonder eenig kerkgenootschappelijk leerbegrip aan te roeren,
maar met erkenning en aanneming" (ook dit zonder ergernis van den Israbliet ?) „van Hem , die op de aarde kwam om zondaren te redden , het
kind op de school de christelijke deugd kan doen kennen . . . Wij kunnen aan
het kind op de school de vrucht leeren kennen wij kunnen het die vrucht doen
beminnen en begeeren , maar wij kunnen den geheelen boom, waaraan die
vrucht groeit , aan het kind op de school niet geven maar de begeerte opwekken om dien boom te zoeken , ten einde zich ook de begeerlijke vrucht te verschaffen , ja dit kan op de school geschieden. En daaraan moet de Kerk voldoen. Hetgeen gij op de school als begeerlijk voor u hebt leeren kennen , die
deugden , ik zal ze u leeren beoefenen , zoo moet de Kerk spreken. Ik zal u
den wortel geven waaruit de boom ontstaat die de schoone vrucht oplevert.
Ziedaar,, naar mijne meening , de grenzen van het terrein waarop de openbare
school zich moet bewegen. Maar daarmede bant men van de openbare school
noch de gewijde noch de vaderlandsche geschiedenis. Men kan dat alles — al
wil men het ook niet in een volledigen cursus onderwijzen — op de school gebruiken als een voertuig om het kind tot zedelijkheid , tot christelijke deugden
op te leiden . . . De Israeliet kan christelijke deugden beoefenen in de maatschappij. Er zijn er die ze beoefenen in onze maatschappij. Ik ken er velen.
Nu is het ondenkbaar dat het den Israeliet aanstoot zou geven om met den
Christen aan zijne kinderen te hooren leeren : hebt lief uwe vijanden, doet
uwe aalmoezen in het verborgen hebt God lief boven alles en uwen naasten
als uzelven. Maar er is meer. De zedeleer van den Christen en den Israeliet
berust immers op een grondslag , op de betrachting van Gods wil, namelijk
Christus is immers in ons ons oog niet de ontbinder maar de vervuller der
wet en der profeten , en indien wij Christenen de wil van God kennen uit
de oude Israblitische oorkonden en dien behooren te vervullen uit liefde tot
Christus , de Israeliet kent hem evenzeer uit die oorkonden , en tracht hem
te vervulleu om de straf op de overtreding bedreigd. In zooverre, wat betreft de kennis van Gods wet , is de joodsche en de christelijke zedeleer een,
ofschoon in beginsel van betrachting geheel verschillend. Ik geloof dus niet
dat de Israeliet een hinder behoeft te zijn voor den Christen op de school of
omgekeerd -- op het terrein waarop ik meen dat het onderwijs aldaar behoort."
De beer Thorbecke , tegen het einde der zitting van 8 Julij , na te hebben verklaard : „ ik heb alle reden om jegens dit ontwerp van wet welwillend te zijn ," gaf eene toelichting van zijn amendement. Twee stellingen
liet hij voorafgaan : 1. De overheid is in haar doen en laten evenmin afhankelijk van eenig kerkgeloof, als kerkgeloof afhankelijk is of zijn mag
van de overheid. 2. De overheid niet dienstbaar aan eenige kerk , en de
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kerk niet dienstbaar aan de overheid , wil dat zeggen , dat het Christendom
vreemd is aan den Staat , of aan hetgeen van Staatswege geschiedt ? Ja,
zoo de uitspraak geldt van hen die zeggen : of mijn geloof, of ongeloof;
Neen
hij , die het Christendom niet begrijpt als ik , is geen Christen.
erkent.
ik zeg neen — zoo men Christendom boven geloofsverdeeldheid
—en
De invloed van het Christendom zal zich van zelven , de wet spreke of
zwijge , in het onderwijs doen gevoelen."
Na de heeren Mackay en Elout , zou de spreekbeurt aan mij geweest
zijn , maar,, verlangende hetgeen de heer Thorbecke gezegd had , te overwegen, maakte ik van bet reeds vergevorderd-zijn van het uur gebruik om
verdaging te bewerken.

Ik zou gaarne het woord voeren voor de Ministers. Dit komt
met parlementaire bescheidenheid overeen. Ik zou den schijn niet
willen hebben van de Ministers te noodzaken meer te spreken dan
welligt door hen verlangd wordt. In parlementaire vergaderingen
is het eene voor doeltreffende discussie allezins nuttige gewoonte
dat de sprekers zich afwisselen vddr en tegen de wet ; ook vermoed
ik dat er nog wel leden zijn die het voornemen hebben te spreken.
Wat zal ik doen ? Reeds hebben mijne vrienden uit Arnhem en
Gorkum achtereen gesproken. Niet oorbaar zou het zijn , buiten
noodzakelijkheid een groot gedeelte van ons legercorps , de meerderheid van de kleine minderheid , op wier taktiek doorgaans zoo
naauw gelet wordt, achtereen te doen oprukken. Daarbij , het uur
is ver gevorderd ; wij hebben gehad eene vermoeijende discussie ,
een merkwaardig betoog van het geachte lid uit Deventer. Wanneer ik dit alles bijeenvoeg en bedenk dat er welligt nog werkzaamheden van anderen aard moeten worden verrigt , zal niemand , zelfs
niet het geachte lid uit Zutphen a , mij beschuldigen van de discussie
te rekken , wanneer ik verdaging verzoek. Men zal integendeel gevoelen dat in eene discussie , zoo belangrijk als deze , en waar zulke
teedere vraagpunten, en in het algemeen en voor mij in het bijzonder,, te behandelen zijn , ik wel mag wenschen eenige uren ter
voorbereiding te erlangen. Ik vertrouw van de billijkheid zoo van
den Voorzitter als van elk lid der Vergadering dat het niet noodig zal zijn eene motie van orde, die waarschijnlijk net groote
meerderheid zou worden verworpen , te doen. Maar, indien het
noodig mogt zijn , zou ik er toe besluiten. Immers ik bereken
dat er eene discussie over ontstaat, waarin door mijne vrienden
krachtige hulp zal worden verleend en zooveel tij d zal verloopen , dat
het aanvangen mijner taak onmogelijk wordt. Mijner taak, mijner
dubbele taak , om willens onwillens , het Ministerie en tevens de
groote meerderheid van deze Kamer , waartegen ik met dit Ministerie meende te zullen staan , te bestrijden. Dus , Mijnheer de
Voorzitter , verzoek ik van uwe billijkheid en van die der overige
leden dezer Kamer , uitstel tot morgen ochtend elf ure.
a
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" Strikte neutraliteit der volksschool voor alien is het eenige middel
waardoor de minderheid tegen zijdelingsch proselytisme behoed wordt.
Daarom scheen mij bovenal noodig te doen zien hoe in de verkiaringen en
van den Minister van J ustitie , en van den heer de Brauw c. s., en van den
heer Thorbecke , zich de strekking openbaarde om dit beginsel van onzijdigheid te verloochenen in de praktijk.

Ik stel op den voorgrond : wat het lot van Art. 22 ook zij , al
valt en chri8teliike en de laatste alinea weg , er zal niet zijn eene
kabinets quaestie. Dit acht ik een groot voordeel, omdat men dus
overgebragt wordt van het politiek terrein op het grondgebied der
beginselen.
Zal chri8teliike in de eerste alinea blijven of er worden uitgeligt?
Dat is de groote vraag (ik mag wel zeggen eene Foote vraag) die
op dit oogenblik de aandacht wekt van de Kamer en van het Land.
Voor de zaak is de naam onverschillig ; de rigting dezer wet
zal niet afhankelijk zijn van het al of niet inlasschen van het
woord christekike, maar van de practiik, van den ondenviizer.
Evenwel een naam, onverschillig, kan zijn onyepast; kan zijn eene
-

protestatio actui contraria.

Ik dacht , voor dat Art. 16, na verwerping van een dezerzijds
voorgedragen amendment, was aangenomen , dat ik het woord
chri8tellike uit een ander oogpunt zou bestrijden; met het oog namelijk op de gemengde school enkel van Roomschen en Protestanten ; omdat de yodsddenstlooze school in de bestaande omstandigheden de onvermijdelijke ontwikkeling ook van die gemengde
school is ; omdat daar, al wenschen het de Protestanten , niets
christelijks kan worden behouden , zonder goedvinden van de
Roomschgezinden, die het — en te regt — niet goed vinden. Ik
had gedacht kortelijk te moeten herhalen , wat ik in 1851 hier
heb betoogd 1 en wat zoo uitmuntend aangetoond is door den Minister van Justitie, die de onmogelijkheid eener vereeniging van
Protestanten en Roomschen op christelijken grondslag tot eene
klaarheid, die niets te wenschen overlaat, gebragt heeft 2.
De quaestie is gekomen op een ander terrein ; het woord is meer
dan ongepast geworden; ik zal later den regten term aangeven ter
kenschetsing van hetgeen het thans wordt. Er is beslist dat de
gemengde school toegankelijk zal zijn voor alien, niet alleen voor
Roomschen en Protestanten , voor Israelieten , voor elke denkbare
gezindte. Op dezelfde volksschool worden bij de Christenen , met
dezelfde regten, gevoegd de Israelieten. Van den Minister van
Binnenlandsche 'Laken hebben wij vernomen dat dit in de practijk
weinig bezwaar zal opleveren. Zal dus de vraag inderdaad teruggebragt worden tot dit alternatief: of de Israelieten op de ge-

1
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mengde school zich zullen laten welgevallen dat hunne kinderen
daar met de Christen-kinderen zinger :
Ach ! was J ezus nog op aarde ,
Aanstonds vloog ik naar Hem been ;

of wel dat zij op eene afzonderlijke plaats der school zullen gebragt worden , ten einde niet geergerd te worden door 't geen in
een ander gedeelte van het locaal geschiedt ? Ik vraag het dien
Minister , wiens bekwaamheid en scherpzinnigheid hem meer dan
menig ander in staat stelt den aard en de strekking eener zaak te
doorzien , of het vraagstuk zich hiertoe bepaalt ; tot dergelijk practisch overleg , dan wel of het hier een veelomvattend beginsel geldt?
En welk beginsel ? De vereeniging van Christenen en Israelieten
op dezelfde volksschool , met gelijke regten , is verloochening van
het Christendom , gelijk het zich , onder alle verscheidenheid van
kerkelijke vormen , tegen de niet-christelijke gezindten kenmerkt.
Volgens het besluit der Kamer — ik ben overtuigd dat velen dit
niet bedoeld hebben — is het Christendom thans op staatsregtelijk terrein eene sate, een kerkelijk begrip, zonder weer. De
christelijke Kerk is een particulier kerkgenootschap, waarmee de
Staat , als Staat , niets te maken heeft. Het Christendom is dus
niet meer nationale belijdenis ; en hiermede vervalt wat , met gemoedelijken ernst, door den Minister van Justitie onlangs in de
Kamer gezegd is omtrent de wenschelijkheid van het woord christelijk, als belijdenis der Natie. Op staatsregtelijk terrein en in
eene wet mag van deze nationale belijdenis geen sprake meer zijn.
Wij hebben hier het nec plus ultra der scheiding van Staat en
Kerk; ook scheiding van Kerk en school op staatsregtelijk gehied ; ook scheiding van Staat en godsdienst , ten ware men eene
godsdienst van Staat wil scheppen , die met de godsdienst der
Natie in strijd is.
Men heeft gesproken van Europesche quaestien : dit zijn nu Europesche quaestien ; vraagstukken die eene wereldhistorische beteekenis hebben. Het besluit van de Kamer , waarbij Artikel 16 op
die wijze is aangenomen , drukt het zegel op de vrijzinnige theorie
in haar volkomenheid. De groote menschelijke taak moet geschieden buiten kerkeliiken, dat is _positief-ehristelfiken invloed 1.
I k onderzoek niet in hoever die vrijzinnige theorie gelijkenis
heeft met de theorie van den — beroemden ? vermaarden ? be1 Thorbecke heeft, op 20 Aug. 1853 , de strekking en omvang van dit
systeem aangeduid met de hem eigen juistheid „ Waardoor zullen de hoofden of voorgangers van een kerkgenootschap de publieke orde en rust storen ? Wanneer zij in de kerk , uitsluitend aan de Godsdienst gewijd , de
behandeling trekken van andere maatschappelijke aangelegenheden, of buiten
de Kerk tredende, zich hetzij in staats- of regtszaken mengen , hetzij andere
of in hare
verrigtingen der groote mensehelijke taah traehten te beheerschen
zelfstandige ontwikkeling te belemmeren."
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ruchten ? — de Lamennais, wiens systema omtrent de scheiding
van Staat en Kerk, in 1829 en volgende jaren , zoo verbazenden invloed op den loop der geesten en omstandigheden heeft
uitgeoefend; maar ik veroorloof inij te doen opmerken , dat het,
gelijk ook reeds in deze Kamer gezegd is door ons geacht medelid nit Deventer a, eene verwonderlijke overeenkomst heeft met het
stelsel van den Minister van Justitie , met hetgeen ik aanduid als
de individuali868che rigting, gelijk zij voorkomt in een der merkwaardigste (op mijn standpunt mag ik er niet bijvoegen , uitmuntendste) geschriften van een onzer meest schrandere, edele en godvruchtige tijdgenooten , Vinet 1 ; eene rigting die bij den Minister
van Justitie grooten bijval gehad heeft en waarvan voor hem met
betrekking tot het onderwijs, de slotsom geweest is : strikte neutraliteit in het openbaar schoolwezen , met volkomene vrijheid der
bijzondere school.
Zoodanig stelsel is lijnregt in strijd met bet systeem op 30 November 1855 bier aldus geformuleerd : „volgens de Grondwet en
8taatkundig is Nederland eene christelijke natie" 2 . Art. 16 is de
verwerping van dit systeem. Daargelaten of Nederland no eene
christelijke Staat is , dacht ik dat althans in de openbare instellingen , waar de godsdienst te pas komt , op de behoeften van het
yolk, als van eene christelijke Natie, nog moest worden gelet. Maar
is Nederland nog in dien zin staatsregtelijk eene christelijke Natie?
Dit ontken ik, zoo deze voordragt wet wordt. De geachte spreker
nit Gouda " wijst op eene onderscheiding, die ik ook telkens gemaakt heb ; namelijk dat , zelfs waar men niet meer leeft in een
christelijken Staat, de Natie, christelijk zijnde, refit heeft als zoodanig erkend en behandeld te worden, ook door een niet-christelijk
gouvernement. Maar nu is juist het tegendeel geschied. Volgens
Art. 16 mag dit kenmerk der Natie op de openbare instellingen,
als regel voor de godsdienstige strekking en gehalte , niet meer
worden erkend. Het Christendom is seetariech en niet nationaal
meer. De geachte spreker heeft gezegd ; al waren er in het Ministerie enkel Israelieten , ook dan zouden zij gehouden zijn voor
de openbare volksschool te letten op het christelijk karakter der
natie. Joist het tegendeel is waar ; ofschoon in het Ministerie
enkel Christenen zijn, mogen zij , in de gemengde school voor
alien , niets dulden dat het kenmerk van christelijk draagt, veelmin
aan de Kamer voorstellen het woord christelijk, als titel eener
opleiding, die het Christendom verbant, in de wet te brengen. De
Natie is staatsregtelijk niet meer eene christelijke Natie. Ik moet
nog eene schrede verder gaan. Op de volksschool voor alien mag
van de Nederlandsche. Natie niet meer sprake zijn , als van eene
godsdienstige Natie. Wat heb ik zelf ten vorigen jare telkens her1
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innerd ? dat er niets , bij uitzondering of voorrang, ten behoeve
der Christenen gevraagd werd ; dat , met het oog en op de
grondwettige gelijkstelling en op den eisch eener godsdienstige Natie,
door afzonderlijke scholen, zoowel voor de israelieten als voor de
Protestanten en de Roomsch-katholijken , gelijkelijk moest worden
gezorgd. Maar nu behoort uit de volksschool, niet enkel het Christendom , maar al wat zweemt naar gocisdienst, te worden geweerd.
En waarom P omdat men op de algemeene school noodwendig vervalt in eene algemeene godsdienst, eene schoolgodsdienst van wege
den Staat, die zich stelt boven al de verschillende gezindten en
tegen alien gerigt is. Van daar dat de aanneming van Art. 16
onvermijdelijk leidt tot volkomen neutraliteit en , in dien zin en
geeft, tot de godsclienstlooze school.
Nu verdeel ik aldus mijn betoog. Vooreerst, uw systeem, waardoor het nu onmogelijk wordt zonder dat het eerie bedriegelijke leus zij , in de wet te brengen , is in strijd met de
Grondwet. Ten tweede , geef ons nu althans het systeem in zijne
logische juistheid, de neutrale school. Eindelijk, laat ons opkomen
tegen de pogingen , die zich reeds in deze Vergadering geopenbaard
hebben , om het hoofdbegiusel te vernietigen in de practijk.
I. Het systeem is tegen de Grondwet. Ik zou er van gezwegen
hebben, indien men zich niet op nieuw veroorloofd had subjective
beschouwing voor te dragen, als of men zelf, bij uitsluiting, het
regt en de gaaf der uitlegging had. Tegen die vastheid van overtuiging of van toon, tegen dat apodictische, een enkel woord. Ik
laat daar al wat andere landen betreft, waar men, ook bij en om
de gelijkstelling der godsdiensten, in het openbaar schoolwezen op
de. verscheidenheid der gezindten acht geeft. Ik spreek van dit
land en van deze Kamer. Ik herinner dat in het Verslag van
1855 de volksschool , die thus de meerderheid voor alleen grondwettig houdt, door de meerderheid als ongrondwettig beschouwd werd.
Tegen een uitstekend regtsgeleerde, ons medelid uit Amsterdam a ,
heb ik een aantal uitstekende regtsgeleerden beschikbaar ; alhier
ons medelid uit Amersfoort b , ons medelid uit Gouda C, ons vroeger medelid , den Minister van Justitie , die alien afzonderlijke
scholen , zonder herziening van de Grondwet , hebben gewild. Ik
vermoed dat velen, gelijk het bij de variation van politieke atmosfeer gaat, zonder het te weten, door verlegenheid en zucht om
eene wet tot stand te brengen, tot de meest radicale opvatting
gebragt zijn. Ik voeg er bij , dat die uitlegging in 1843 niet bedoeld kan zijn. Immers de Grondwet van 1848, ontworpen onder radicalen invloed, is verwrongen in reactionairen dampkring.
Dit is in dubbele mate van Art. 194 waar; de uitnemendheden
van dit Artikel , waarmede men ook thans nog te worsteleu heeft,
zijn er in gewerkt door eene partij, die de christelijk-gemengde en
voorzeker niet de neutrale school, voor Jood en Christen, thans schier
eenparig aangenomen , gewild heeft. Wat ik omtrent de telkens meer
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gebleken noodzakelijkheid eener herziening van dit Artikel gezegd
heb , is door meer dan een spreker voorgedragen op eene wijs , die
ik zeer onbillijk noem; als of ik , uit eigen bewustzijn dat ons
systeem tegen de Grondwet in strijd is, op herziening aandrong 1
Dergelijke misvatting noem vooral waar het de bezworen Grondwet en dus eene gewetenszaak geldt, meer dan onbillijk. Onbillijk,
omdat ik de redenen van mijn gevoelen heb medegedeeld. De wijs,
waarop van dit Artikel iedereen maakt wat hem gevalt , wordt een
staatsregtelijk schandaal, en van elk die in de Grondwet de radikale uitlegging leest, mag de Natie verlangen dat hij , ter wegruiming van dergelijke bepaling ijveraar zij ; vermits niet de
Natie naar de Grondwet, maar de Grondwet mar de Natie moet
worden gefatsoeneerd.
II. Nu gij art. 16 hebt aangenomen , geef nu althans de neutrate school in logische juistheid. Omdat ze dan alleen genoegzaam behoedmiddel kan zijn tegen elke soort van proselytisme. Het is daarom , niet om de zaak in het belagchelijke te
overdrijven , het is om de gewetensvrijheid der minderheden, dat
men op die volksschool dezerzijds het minimum , kon het zijn , enkel
lezen , schrijven en redenen begeert ; met verwijdering van al wat
da6r terstond ontvlambare stof wordt en met beveiliging aldus ,
zooveel mogelijk , tegen de nadeelen der betrekking van onderwijzer en kind, waardoor de leeraar en opvoeder altijd godsdienstleeraar wordt.
III. Handhaving dus van strikte neuIraliteit tegen de pogingen,
in het Ministerie en in de Kamer , om bij dit Artikel terug te
nemen wat Art. 16 bepaalt.
De eerste poging is van den Minister van Justitie , die door
chri8telijk vrij wat meer bedoelt dan enkel een naam.
De tweede van onderscheidene leden der Kamer, inzonderheid
van het geachte lid uit Gouda ", om christelijke zedeleer op de
volksschool te brengen.
De derde van ons geacht medelid uit Deventer, die gisteren zoo
uitnemend , ik mag niet zeggen ontwikkeld, maar in hoofdtrekken
aangeduid heeft , het verlangen om wat hij het Christendom noemt ,
op de volksschool ten grondslag der opvoeding te leggen.
a. De Minister van Justitie heeft onlangs , als beginsel, op den
voorgrond gesteld, dat de Staat tot het geven van godsdienstig
onderwijs onbevoegd is. Dit gevoelen beaem ik ; doch wij leiden
er uit af, dat de Staat hiervoor de medewerking van de Kerk behoeft; terwij1 hij zich tegen elk verband en elken gemeenschappelijken werkkring van Kerk en Staat verzet. Bij die stelling voegt
.

O. a. de beer Wintgens zeide : „flat de Grondwet geene andere uitlegging
gedoogt , hebben deze debatten reeds geleerd , toen onze tegenstanders in
dezen eindigden met te erkennen dat ze moesten vragen om eene herziening
van de Grondwet."
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hij eene tweede van ondergeschikten aard ; de Minister wil Beene
volmaakte, maar de beste, de voor zijne medeburgers meest geschikte wet ; les van practische wijsheid, ten eenen male aan het
hoofdbeginsel , volkomen afscheiding van Kerk en Staat , ondergeschikt. Dit hoofdbeginsel moest den Minister, thans gelijk weleer,
brengen tot strikte neutraliteit der openbare volksschool , zoodat
zij , toegankelijk voor alle gezindten , even daarom voor elke eenzijdige , dus ook voor de christelijke rigting, ontoegankelijk zij.
Hoe kan het zijn dat de Minister dit standpunt verlaat? dat hij ,
parfie principale in het Kabinet, op inlassching van christeliik aandringt ? Hoe kan het zijn , dat hij te gelijk de eene hand aan
den spreker uit Deventer, en de andere aan den spreker nit Gouda a
reikt ? 1k onderwerp hierover aan de Vergadering een denkbeeld,
dat mij voorkomt meer te zijn dan eene bloote gissing, en waaruit
ik verklaarbaar reken hoe de Minister, voorstander van strikte neutraliteit in het openbaar onderwijs, evenwel thans meent dat daar
niet mag worden geweerd de christelijke factor.
De Minister zelf heeft alhier, in de zitting van 25 November,
ter aanduiding van den oorsprong en aard onzer strijdige beschouwing, gewezen op de notie van Kerk en Staat en op het verschil
tusschen Bunsen en Stahl. Welnu ! de oplossing van dit raadsel
ligt , dunkt mij , in den indruk , dien de theorie van Bunsen , ontwikkeld in zijn algemeen bekend geschrift „de Teekenen des Tijds,"
op den Minister zal hebben gemaakt. Hij zal zich vereenigd hebben , tegen het stelsel van Stahl , met het beginsel dat Bunsen
omtrent gewetensvrijheid ontwikkelt. Bunsen en Stahl willen beiden
eerbiediging van individuele gewetensvrijheid; maar Bunsen, indien
ik hem wel gevat heb , wil ze eerbiedigen , waar godsdienst te pas
komt, overal ; Stahl daarentegen leert dat zij door den regel, norma,
der openbare instellingen beperkt wordt, en dat in de handhaving
van dien regel de waarborg ligt der gewetensvrijheid van alien ,
wier overtuiging hen aan de vereeniging verbindt. 1k wil het
ophelderen met een voorbeeld, dat ik er niet (dit zou , in eene
discussie als deze vooral , zeer ongepast zijn) bij haal , maar bij
breng, omdat het vergelijkenderwijs duidelijk maakt wat er, onder
dit anormale systeem , van de openbare school wordt. 1k bedoel
het systeem van leervrijheid , met zooveel ingenomenheid door den
Minister van Justitie voorgestaan in de Hervormde Kerk. Volgens
dit stelsel moet iedereen , niet alleen buiten , maar ook in de Kerk,
als lid en als leeraar, kunnen belijden wat hem voorkomt waar te
zijn. Geen regel en geen norm ; zoodra er eene norma op dit
terrein gebragt werd , zou het zijn de vermenging van wet en
Evangelic. Dit denkbeeld schijnt bijval te vinden bij eene school,
die niet onbelangrijken invloed in het land verkrijgt, wier denkbeelden de Minister van Justitie grootendeels beaemt en die,
onder de schoone lens : Ernst en Vrede, zich van menig edel gemoed meester gemaakt heeft. Zoo zou het kunnen gebeuren dat,
.
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met afwijking van vroeger standpunt 1 , deze rigting aan hen die
wij vroeger gezamenlijk bestreden , door grenzeulooze toegeeflijkheid
steun gaf, en dit zou uitloopen op de onderwerping van elke gemeente aan de willekeur van den predikant.
En nu de analogie. Zoo moet de gewetensvrijheid geeerbiedigd
Avorden , ook op de volksschool namelijk , voor zoo ver van godsdienstig onderwijs spraak is , moet de onderwijzer vrij zijn ; dit
noemt men de vriie ?Perking van den christelijken factor. Zoo komt
de Regering ook tot een systeem van onzijdigheid. Maar van hoedanigen aard niet de active neutraliteit eener Regering , die
op haar onzijdigen bodem geenerlei twisters vergunt , maar de passive, lijdelijke neutraliteit , die tusschen de verschillende rigtingen, ook niet ter bescherming van de minderheden , partij kiest.
Dit was , dunkt mij , het systeem van den vorigen Minister van
Binnenlandsche Zaken , den beer Simons , waarbij , in stede van het
eenparig en onzijdiy onderrigt, door de meerderheid der Kamer
begeerd , de christelijke factor naar plaatsen , tijden en omstandigheden, naar de actualiteit, zich zonder regel of orde beweegt. Dit
is wat de Minister van Justitie op 19 December 11. waarschijnlijk
bedoeld heeft : „de wet zal gegrond zijn op het beginsel van vrijheid in hare ruimst mogelijke toepassing."
Dit zal de Kamer nimmer toelaten. De Kamer zal ditmaal zich
verklaren tegen Bunsen en voor Stahl en antwoorden : „in naam
der gewetensvrijheid is u het oprigten van eigen scholen , niet het
bederven van de openbare scholen (door verbreking van den regel,
die daar joist ter bescherming van gewetensvrijheid gesteld is)
vergund" 2 .
b. De tweede poging ter ontzenuwing bij Art. 22 , van Art. 16 ,
is inzonderheid door het lid uit Gouda 2L beproefd. Te oordeelen
naar veel dat ik in zijne belangrijke rede beaem , zouden wij , indien het om de oprigting eener eigen school te doer ware , misschien nog al homogeen zijn; maar of het geoorloofd is in de openbare school , na de aanneming van Art. 16 , zoodanige zedeleer
over te brengen , betwijfel ik zeer. Zoo komt men , is de voordeur gesloten , door eene achterdeur weder in huffs, Zoo tracht
men in de praktijk te herwinnen , wat men, op het terrein der
beginselen , niet alleen verloor,, maar zeif prijs gaf. De poging
berust welligt op misverstand. Men berekent te weinig de kracht
en den omvang der concessie , die door de loslating van beginselen geschied is.
De Minister van Justitie verklaart dat er eene goede en christelijke school zonder Bijbel en zonder bepaald leerbegrip kan zijn.
Iedereen , zegt men, wil den christelijken wortel , maar niet
in de school. Het verschil betreft enkel plaats en vorm. De school
1

Zie De Tweede Kamer en de Verzoekschriften , p. 79.
Deze wenken zijn ontwikkeld in 0. v. W. p. 169-192.
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moet het voile genot hebben der vrucht van den wortel , die in
huis en kerk gekweekt wordt ; van den boom die niet in de school
kan worden overgeplant. Aldus zal het onderwijs , zonder dat men
zich in het leerstellige verdiepe , rusten op christelijken grondslag.
Neen , deze voorstelling is geheel onjuist. Het is niet de wortel alleen , die uit de volksschool geweerd wordt ; het is de wortel
Niet alleen het leerstellig onderwijs,
met al wat er op groeit.
maar al wat daarmede in verband is ; het dogma niet alleen , ook
de geschiedenis , die van het dogmatische doorgroeid is ; ook de
zedekunde , waar het dogma zoowel aan ieder voorschrift kleur en
geur als kracht voor elken pligt geeft. Immers elke vrucht draagt
het kenmerk van den wortel , en die eigenaardigheid is , onder elken vorm waarin zij zich vertoont of verschuilt , onverdragelijk in
de gemengde school. Niet alleen de Bijbel moet uit de school.
Ik kan mij eene school voorstellen zonder Bijbel , waar de onderwijzer,, met den Bijbel doorvoed , bijbelsch onderrigt geeft ; maar
dit is , zoo strikte neutraliteit nog iets beteekent , ontduiken van
de wet en verfijning van sluikerij. De Bijbel , net den aankleve
van (lien, moet , naar het beginsel van deze wet , uit de school
worden geweerd. Het bepaalde leerbegrip en al wat, van nabij of
van verre , dat leerbegrip raakt of er uit vloeit 1.
Het is ter bekorting , dat ik mijne bezwaren tegen dit misverstand in enkele vragen zamentrek.
Loopt het verschil over het al dan niet onderwijs geven in het
leerstellige ? zoodat de leer buiten, de zedekunde in de school haar
wettige plaats hebbe ; of moet buiten de school blijven wat , in geschiedenis of zedekunde, de eigenaardigheid van het Christendom
verraadt ? Wij hebben liefst Been zedekundige lessen in de neutrale school , omdat zoo ligt daaronder de godsdienstijver van welmeenende onderwijzers zich verbergt.
Velen willen zedekundige
voorschriften , niet gegroeid op den christelijken wortel , maar op
den wortel der algemeene godsdienst, waarin het Christendom is
opgenomen en wegsmelt. Anderen, zij die ik nu bepaaldelijk bestrijd , willen leerstellig Christendom op de school, onder meer
liefelijken , zedekundigen vorm. Is dit niet een proselytisme, waarbij,
vermits men er zoo weinig vat op heeft, het gevaar verdubbelt ?
zou dan niet veel liever nog aan leerstellig onderrigt vrije toegang
moeten worden verleend dan verkondiging van eene zedeleer to vergunnen , waarin het leerstellig onderrigt zich verbergt ?
Is de strekking der rede van den afgevaardigde uit Gouda, in
de gemengde school , van Protestantsche eenzijdigheid vrij ? komt
ze met den stelregel „refit voor alien" overeen ? kan ze door onze
Roomsche landgenooten worden geduld ?
Indien wij dit vergunnen , hoe zal aan de Roomschen soortgelijke eenzijdigheid en proselytisme worden ontzegd ?

1

O. v. W. p. 125-128.

— 268*
-Wordt niet aldus een kiem van tweedragt gelegd , die , in de
laatste dertig en meer jaren , hier te lande oorzaak somtijds van
noodlottige gebeurtenissen geweest is?
c. Mij blijft nog over de poging te bestrijden, waarmee ook het
geachte medelid uit Deventer de strekking van art. 16 verbloemt.
Niemand meer dan ik verblijdt zich over zijne tegenwoordigheid
in de Kamer; niemand is er die meer van goeder harte hem en
ons met zijn spoedig en ik hoop weldra volkomen herstel geluk
wenscht. En waarom ? omdat de helderheid, waarmee iemand zijn
gevoelen uiteenzet , den wederpartijder, in het toelichten ook van
eigen denkbeelden , te hulp komt. Ik verheug mij dubbel in de
gelegenheid te zijn om te antwoorden op hetgeen gisteren is gezegd;
omdat het geachte lid mij meermalen , ik wil niet zeggen verweten,
maar vriendelijk onder het oog gebragt heeft, dat ik zeer exclusief
ben in mijn godsdienstig gevoelen en altijd eigen geloof als regel
wensch op te dringen aan iedereen 1 .
Even als hij vraag ik : wat is het Christendom ? 1k spreek niet
van individuele beschouwing ; ik verval niet in het euvel waarop
hij aan het einde zijner rede wees , dat men het Christendom met
eigen kerkgenootschap verwart. Ik spreek ook van een Christendom boven alle kerkgenootschappen , evenwel zoo , dat het in ieder
kerkgenootschap afdaalt , zich beligchaamt , en in verseheidenheid
eenzelvigheid vertoont. Ik bedoel het positive , historische Christendom , niet aan eenig kerkgenootschap eigen , maar aan alle
christelijke kerkgenootschappen gemeen ; een leerstellig Christendom in de onafscheidelijkheid van dogma, historie, en moraal, zoodat elk feit een leerstuk in zich bevat en elk leerstuk in een
voorschrift zich ontwikkelt, en ieder leerstuk wijst op het groote
feit , waaruit dogma en zedeleer ontspruit ; het zaligmakende feit ;
het feit eeuer „ zaligmakende genade die onderwijst." Ik zal geene
theologische quaestien in de Vergadering brengen; doch , waar van
tweederlei opvatting van het Christendom spraak is , wordt het gebruik van ' enkele bijbelsche uitdrukkingen onontwijkbaar. Eerie
uitdrukking althans is er die niet mag wegblijven, omdat hierin,
ter beoordeeling van den geheelen strijd over artt: 16 en 22 en
over de tweederlei opvatting van het Christendom , en over de gehalte eener christelijke volksopvoeding, de sleutel moet worden
gezocht. Het leerstellige , historische , positive Christendom , het
licht waarvan elke kerkelijke belijdenis , voor zoo ver eene Kerk
1 Hierboven , p. 27.— Nog op 26 Sept. 1856 liet zich de beer Thorbecke
aldus uit over mijn exclusivisme : „ Ik weet wel , in zijne stemming ziet men
het licht , dat voor alien schijnt , slechts op een punt , maar juist daarom
wensch ik , dat de vrijheid , ook van geloof, anders dan door den geachten
spreker worde geeerbiedigd. De weg des heils is in zijne oogen zoo eng,
dat die niet door ietnand, anders denkende dan hij, kan worden bewandeld.
Zoo genegen als ik ben tot eerbiediging der vrijheid om het Christendom
zoo op te vatten en te sluiten als hij doet, even ongenegen ben ik om mij
en anderen voor de beoordeeling van bet Christendom , dat wij koesteren ,
zijn maatstaf te laten opleggen."
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christelijke Kerk mag worden genoemd , een straal is , het Christendom dat aan alle kerkgenootschappen gemeen is , heeft tot middenpunt : het Kruis. In dat eene woord is de gansche leer , die
den Christen beide in het ]even en in het sterven rust geeft, de
leer van zonde, verlossing en dankbaarheid, vervat. Neem het
weg, gelijk geschiedt in eene school voor IsrAiet en Christen ,
dan valt , naar mijne beschouwing (zoo exclusief ben ik), het Christendom weg. En niet enkel het leerbegrip , ook de zedeleer valt
weg. De voortreffelijke Vinet schrijft : „L'idee-mere de toute la
morale est deposee dans le sacrifice expiatoire de l'Agneau sans
tache ; toutes les lignes directrices de la vie humaine partent de
la Croix, on la justice et la misericorde se sort donne satisfaction
mutuelle. Ce fait medite, analyse , donne toute la morale 1 ." Zoo
is het : wij prediken Christus den gekruisigde , den Joden eene ergernis en den Grieken eene dwaasheid ; Christus de kracht Gods
en de wijsheid Gods ; voor den Israeliet en Griek de rotse der
ergernis en de steen des aanstoots ; voor den Christen het fundament en de steen die ten hoofd des hoeks gelegd is. her ligt
eene onoverkomelijke kloof. En waarom zijn wij, in dit opzigt,
exclusief? omdat , zoodra wij ophouden exclusief te zijn , wij worden geabsorbeerd ; omdat hier eene vraag is , in den meest verheyen zin van het woord , over leven en dood ; omdat , waar het
Kruis ontvalt , het Christendom zich oplost in eene algemeene
godsdienst , die , ook met den naam van Christendom versierd , den
naam verdient , die onze vriend Beets er aan gaf, Coen hij ten vorigen jare, in het adres nit -Utrecht, zoodanig Christendom als
een dor en droop deisme heeft gequalificeerd. Neem dit eene woord
het Kruis weg , en wat blijft er , in onze schatting? rationalisme,
neologie , ongeloof
Hiertegen zijn waarborgen noodig ; het zal evenwel bijkans ondoenlijk zijn hiertegen genoegzamen waarborg te verkrijgen. Welke
is nu van het amendement van het geachte lid (ofschoon het welligt boven de redactie van het Gouvernement de voorkeur verdient) de eigenlijke strekking ? zooveel mogelijk te doen uitkomen
dat , op de zoogenaamde neutrale school , zijn Christendom , in tegenstelling van het Christendom dat ik zoo even beschreef, tot
grondslag der volksopvoeding gelegd wordt.
De Kamer vergunne mij even op drie punten te wijzen, waarbij
het verschil tusschen het geachte lid en mij, wat de inrigting van
het schoolwezen betreft , aan het licht komt.
Vooreerst. Wat is vroeger altijd door hem gezegd? dat de
school eene inrigting voor onderwijs is en dat ik opvoeding en
onderwijs verwar. Een gevolg bij hem zijner strenge vasthouding
1 „ De kieni der gansche zedeleer ligt in het schulduitdelgend offer van
het vlekkeloos Lam het middenpunt der lijnen waaruit voor het leven van
den inensch een rigtsnoer ontleend wordt , is het Kruis , waar aan de eischen
van regt en barmhartigheid onderling voldaan is. In de overdenking en
ontleding van dit fejt is de gansche zedeleer begrepen."
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aan die scheiding van Staat en Kerk , welke Guizot op het oog
heeft , niet waar hij van „ttat laque" gewag maakt , maar wel
in deze zinsnede: „La separation de 1'Eglise et de 1'Etat, grossier expedient qui les abaisse et les affaiblit l'un et l'autre , sous
pretexte de les affranchir l'un de l'autre" 1. Wat heb ik hier tegenover gesteld ? de volksschool , plaats van opvoeding eener godsdienstige natie , moet met volksgeloof en volksge -vveten in verband
staan. 1k heb daaruit afgeleid het publiek regt der gezindheden ,
dat door den geachten spreker ontkend wordt. Voor hem zijn de
gezindten slechts particuliere genootschappen. Ook gisteren heeft
hij herhaald : Kerk en Staat zijn onafhankelijk van elkander. Dit
in eigen sfeer ;
beam ik ; maar Kerk en Staat zijn on
de Kerk is niet onafhankelijk van den Staat , waar uitoefening van
het wereldlijk gezag te pas komt ; de Staat is evenmin onafhankelijk van de Kerk , in hetgeen de godsdienst betreft.
Een tweede verschijnsel. Thans zegt de geachte spreker niet
meer : de volksschool is eene plaats , waar men enkel onderwijs
geeft ; thans is het ook opvoeding wat hij begeert , en door het
Christendom , gelijk hij het opvat , in tegenstelling van het Christendom dat het Kruis ten mid denpunt heeft zal de volksschool
worden bezield. Hier stel ik dit tegen : zoodanige organisatie van
de volksschool is gerigt tegen alle , niet enkel tegen alle christelijke gezindten ; dergelijke organisatie is vijandig aan het geloof
der Natie ; dergelijke organisatie is in Nederland met de publieke
conscientie in strijd. Ik wil niet in de vergadering zelve herhalen
wat ik , als lid der dubbele Tweede Kamer , in 1840 gezegd heb.
In mijne onbedachtzaamheid meende ik toen iedere uitdrukking ,
mits ze zonder scherpheid door mij gebezigd wierd , in de vergadering te kunnen brengen. Nu heb ik liever dat men des verkiezende nasla met welke , ook thans , mijns inziens , niet onjuiste
woorden ik de neutrale en de christelijk-gemengde school , voor
Jood en Christen , gekarakteriseerd heb 2.
Een derde verschilpunt. De geachte spreker zegt : de vrijheid
van bijzonder onderwijs moet u genoeg zijn. 1k antwoord : ja ,
van uw standpunt , zoo uwe volksschool nationaal is ; want dan
valt het denkbeeld van hen , die aan het Christendom , zoo als
ik het beschreef, gehecht zijn , onder de categorie der individuele
zienswijzen. Maar dit is juist de vraag. Wanneer ik integendeel gelijk heb ; wanneer uwe volksschool of niet met het geloof
der Natie overeenkomt , zoodat deze daar Been voldoend onderwijs ontvangt , Of zelfs dat geloof ondermijnt , zoodat ze ontoegankelijk wordt voor alien die aan het kenmerkende hunner belijdenis
,

1 „ De scheiding van Kerk en Staat, grof redmiddel der verlegenheid ,
waardoor men , onder voorwendsel van ze vrij te maken van elkander ,
beiden vernedert en verzwakt."
2 De neutrale school is onehristelijk , de Christelijk-gemengde school voor
alien is anti-Christelijk. I. 32.
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gehecht zijn, dan mag ik eischen , in het eerste geval , dat het
systeem der volksschool niet worde ten uitvoer gelegd, eer de volstrekte onmogelijkheid van eene betere regeling boven alien twijfel
gesteld zij : in het tweede geval , dat althans het geloof der Natie
door strikte neutraliteit tegen uwe poging worde beschermd. Het
yolk over het algemeen is met de vrijheid van bijzonder onderwijs
niet gebaat. Het is parti& tegemoetkoming; ook in uw eigen
systeem van staatsregt, mag het yolk niet van de meerdere of mindere veerkracht en ijver van particulieren afhankelijk worden gemaakt. Zij kunnen verzachting aanbrengen der heillooze gevolgen
van uw systeem ; desniettetnin organiseert gij gewetensdwang. Het
systeem strijdt tegen de historische en grondwcttige regten der
Natie. Daarom heb ik mij , met het oog op de volksbehoefte altijd
verzet , zoowel tegen het geachte lid nit Deventer , wanneer hij
ons telkens mar dien engen kring terugdreef, als tegen den Minister van Justitie, die meermalen in onze bijeenkomsten (altijd op
grond zijner denkbeelden omtrent scheiding van Kerk en Staat)
volhield dat wij in vrijheid van bijzonder onderwijs moeten berusten als in een krachti,g, wapen, niet ter verbetering , maar ter
bestrijding van het openbaar schoolwezen, waaraan hij in geschrifte
den veelbeduidenden titel van Moloch dienst gaf. 1k zelf ben het
geweest die , then hierover een ontzagchelijk rumoer losbarstte , het
genoegen had hem ter hulp te kunnen schieten met een citaat nit
den voortreffelijken van Alphen , waar soortgelijk onderwijs met
denzelfden aan afgodendienst ontleenden term versierd werd t.
Ook nu heeft meer dan een spreker op onzen overmoed gezinspeeld. Die anti-revolutionairen of orthodoxen willen altijd meer.
Eerst was het : geef ons de vrijheid van bijzonder onderwijs; zoodra
die in de Grondwet van 1848 wend opgenomen, was het hun om
vermeestering van het openbaar onderwijs te doen. De Vergadering
zal mij veroorloven te doen blijken, dat ik steeds , ja, de vrijheid
van bijzondere scholen , maar boveual de inrigting der openbare
school overeenkomstig de volksbehoefte gewild heb. Zie hier eenige
regels uit mijne rota als lid der Staats-Commissie in 1840.
-

„ Na hetgeen mij , vooral in onze discussie, gebleken is omtrent de moeijelijkheid , om niet te zeggen onmogelijkheid , eener vereeniging der gezindheden bier te lande op een in mijn oog waarlijk christelijken grond , zou ik
gaarne aan Uwe Majesteit het beginsel eener splitsing ook der openbare school
hebben aangeraden en wel verre van te deelen in het gevoelen , dat volgens de Grondwet de gansche natie tegen wil en dank , ter gelijke bescherming , zoo bet heet , der straks alien gelijkelijk daartegen protesterende gezindheden op een en hetzelfde soort van gemengde scholen , behoort gedreven
te worden , zou ik de splitsing , als niet winder grondwettig, ja als grondwetti-.
dan het thans aangenomen rigtsnoer beschouwen. Ook dunkt mi jgerzlfs
dat in die algemeene vereeniging , hoe ook gewijzigd , de blijvende aanleiding
ligt tot velerlei moeijelijkheden , die , bij toenemenden ijver en naijver der
gezindheden , veel sterker dan tot dusverre zullen worden gevoeld. Maar

1

Regt der Hervormde Gezindheid , p. 155.
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gelijk ik den wensch koester, dat er eenmaal een middel moge gevonden
worden , oni den overgang der gemengde in niet-gemengde scholen op geleidelijke ivijs te bewerken , zoo ben ik overtuigd , da t het zeer onraadzaam is
eene plotselinge verandering te beproeven van hetgeen door zeer velen , ook
thans nog , als de meest lofwaardige trek van het schoolwezen aangemerkt
wordt."

Nog eene aanmerking aan den geachten afgevaardigde uit Deventer. Hij is een der eerste en warmste verdedigers der vrijheid
van bijzonder onderwijs hier te lande geweest , en toch , ik vrees —
en in die vrees wordt door anderen gedeeld dat hij , schier
tegen wil en dank , wel eens tot meer versterking van het openbaar onderwijs , dan voor practische vrijheid van het bijzonder
schoolwezen wenschelijk is , zou kunnen worden gebragt. Als men
bijzondere scholen , gelijk w ij ze verlangen (een toevlugtsoord tegen
deze wet) , als inrigtingen beschouwt, die , ofschoon men ze dulden met , zoo verkeerd , zoo sectarisch , zoo geschikt zijn orn een
geest van tweedragt onder het yolk te brengen en een beletsel te
zijn tegen verbroedering en nationaliteit, dan is het bijna onmogelijk niet gedreven te worden , door hetgeen men publiek belang
en staatsbelang gelieft te noemen , tot maatregelen , die, ik wil niet
zeggen regtstreeks — hiertoe zou de geachte afgevaardigde de
hand niet leenen — maar zijdelings het bijzonder onderwijs te
zeer zouden beperken. Aldus zou hij afdrijven naar hetgeen eigenlijk
systeem karakteriseert : staats alvermogen, gerigt , zegt men,
tegen de suprematie van de Berk , en dat op suprematie van den
Staat uitloopt , over en tegen de K erk 1 .
Nu kom ik terug op de groote vraag : zal christeliik in de alinea
gehandhaafd of er uit worden geligt In de gevolgen is dit tamelijk
onverschillig. Alles zal neerkomen op de practiik. Zoo de wet
tot stand komt; hetgeen ik nu niet voor onmogelijk houd , zal zij
de bestendiging worden van het status quo; evenwel zoo , dat de
droevige werking der gemengdheid zich zal openbaren met nog
sneller vaart. Nog meer zal uit de school verdwijnen , al wat de
Protestantsche Christen waardeert ; Diet alleeii Bijbel en volkshistorie en leerbegrip , maar al wat daarmede in verband staat. Nog
meer zal men vervallen in sentimenteel gekeuvel en in rationalis-

.

1 Ik zou , indien ik niet reeds zoo veel van de aandacht der Vergadering
gevergd had , het verschil met den heer Thorbecke , in aard en gewigt ,
hebben gekenmerkt door twee aanhalingen :
„Auf dem piidagogischen Gebiete geht schon seit langer Zeit eine Richtung darauf aus, dasz aus der Schule der positiv-christliche Glaube entfernt
und die allgemeine Religion als ihre Basis untergelegt werde. . . . In dieser
Krisis ob das Christenthurn , ob die Menschheitsreligion die Offentliche Institution werde, befindet sich die Gegenwart." Stahl. — „So ist denn auch
der wichtigste Gegensatz , der in der Gegenwart auf diesem Gebiete ins Auge
faint , der zwischen einem Radikalismus , dem alles Christliche in seiner historischen kirchlichen Form zuwider ist, der darin nur Obscurantismus und
Despotismus sieht , und zwischen einer Pidagogik , die ihr Object und ihre
Aufgabe nur in christlichem Shine faszt." Palmer.
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tisch geteem. In de toekomst , een van beide , of , zoo als de
geachte afgevaardigde nit Zevenaar voorspelt , verschil, tweedragt
en verbittering en al wat er op volgt , Of erger onheil , erger nit
een hooger oogpunt , erger ook in het belang van den Staat. Ziehier een citaat over de werking van die verdraagzaamheid, welke
aan vele leden dezer Kamer zoo wenschelijk voorkomt. Het is van
de Gasparin , nit zijn geschrift : Des interas g ener aux du Prolestantisme Francais 1 waarin over de velerlei uitnemendheden der gemengde school vrij wat voorkomt , dat ik , zoo het bier een leeskabinet ware , zou hebben medegedeeld : „Ce serait un triste service a rendre a un Etat que de pulveriser toutes les convictions.
11 y a plus de ressource et d'avenir 1a oil de fortes opinions se
combattent , que la oil personne ne croit a rien , ne s'interesse a
Tien , oil tout est paisible comme dans les cimetieres, et non seulement it y a plus d'avenir , mais it y a plus d'union reelle. Au
fond de ces croyances hostiles, subsiste une large communaute de
sentiments nationaux. Ruinez les croyances hostiles , les sentiments
nationaux s'effaceront en milme temps ; et au jour du peril , dans
ce pays si uni et si tranquille , vow clecouvrirez avec terreur icn
pays en &composition s."
Evenwel , al zal de practiA weer vermogen dan eenig woord in
de wet, ons is het niet vergund, door het woord christellik , een
steunpunt of voorwendsel te geven aan de drie aanvallen tegen de
neutraliteit die ik aanwees: vrije werkzaamheid van den christelijken factor, christelijkheid der zedeleer, invoering van een christendom , waarbij het christendom, dat wij belij den , wegvalt.
Bovenal niet, om het verband met Art. 16. Door de aanneming
van dat Artikel , vereeniging van Israeliet en Christen , met gelijk
regt in de volksschool , is een staatsregtelijk feit volbragt , welligt
met geen ander in onze geschiedenis vergelijkbaar. De indruk van
dit feit zal groot zijn ; welligt niet terstond ; er zal misschien eenige
tijd moeten verloopen eer de Natie beseft wat eigenlijk de aanneming van Art. 16 beteekent. De Natie is, door de gebeurtenissen
van 1853 en 1856 , in een toestand van onaandoenlijkheid , ik
zou bijkans zeggen met vertwijfeling aan hooger beginsel gebragt,
waaruit ik geen onmiddelijk ontwaken voorzie.
Verlangt ge te weten , hoe naderhand , wanneer men gaat nadenken over hetgeen er geschied is , het verband van. Artt. 16 en
,

Paris 1843.
„ Het zou eene jammerlijke dienst zijn aan den Staat , wanneer men de
verscheidenheid der meeningen kon doen te niet gaan. Er is meer uitkomst
en toekomst, waar krachtige rigtingen zicli bestrijden , dan waar niemand
lets gelooft , in lets belang stelt , waar alles , gelijk op de grafplaats , in
rust is niet slechts is er meer toekomst , er is ook meer eensgezindheid.
Op den bodem dezer vijandige rigtingen blijft ruimschoots gemeenschap aan
nationaal gevoel bestaan. Breek de strijdige overtuigingen af, ook het
nationaal gevoel zal worden uitgewischt , en , wanneer het nooduur slaat,
zult ge met siddering ontwaren dat , in het zoo effen en rustige Land , de
Natie in een toestand van ontbinding verkeert."
1

2
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22 zal worden uitgedrukt ? Ik wil het u zeggen. Ik vrees niet
de woorden , die kenbaar maken wat ik bedoel , ook hier te gebruiken ; ik doe het hier bij voorkeur ; hier kan iedereen , zoo ik
te ver ga , mij toonen , dat ik ongelijk heb. Welnu ; verneem dan
wat ik beweer van de hoofdbepalingen uwer wet. De verloochening
van het Christendom , in Art. 16 gepleegd , wordt in Art. 22 verArt. 16 is ontheiliging , Art. 22 is heiligsehennis.
bloemd.
—

Ik heb de Kamer te lang bezig gehouden, doch welligt zal dit,
om den aard en het gewigt dezer beraadslaging, verschoonlijk worden geacht. Misschien had ik regt gehad ditmaal het woord te
vragen eerst na de Ministers. Bij de algemeene beschouwingen
heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken gezegd dat hij op mijne
rede niet onvoorbereid zou antwoorden , maar bij art. 22 : eene onderscheiding schier te groot , vooral indien nu de belofte soms
in vergetelheid raakt. Ook had ik de explicatien kunnen afwachten die omtrent de Christelijkheid van het onderwijs de Minister
van Justitie toegezegd heeft. — Ik zal genoodzaakt zijn later
het geduld der Kamer weder op de proef te stellen , vooral om mij
nog van een gewigtige pligt te kwijten. Meermalen wees de Regering op de taktiek der kleine minderheid oudankbaar in haar
on.voldaanheid, terwij1 het vooral in mij onverantwoordelijk wordt
gerekend , dat ik dit 1V1inisterie bestrijd. Ik zal niet terugdeinzen voor de taak die mij aldus opgelegd wordt ; ik zal mij
voorbehouden zoodanige inlichtingen aan de Kamer te geven als
waartoe. ik bevoegd en verpligt ben.
Den Minister van Binnenlandsche Zaken verzoek ik te willen
verklaren ik zou niet gaarne discussie provoceren — dat het
gewag maken van voorloopige sanctie zijne individuele opinie is,
en niets meer. Bij art. 16 werd ik gedwongen tot eene motie van
orde. Het geachte lid nit Zutphen a heeft onmiddellijk eene andere motie gedaan , die de mijne verslond , en waarvan ik later
(wat ons thans bezig houdt ligt hooger dan de politiek) de zinrijke beteekenis zal doen opmerken. Voorloopige sanctie strijdt met
den hartader van het constitutioneel staatsregt, de ministeriele verantwoordelijkheid. Het zal mij van dezen smartelijken strijd steeds
eene genoegelijke herinnering zijn , dat mijne vrienden en ik , terwijl wij streden voor de dierbaarste en heiligste regten der Natie ,
tevens voor de vrijheid der parlementaire discussie en voor de onafhankelijkheid van de Kroon alleen in de bres hebben gestaan.

10 Jutif 1857.
",7 Op 9 Julij , in eene uitvoerige rede (waarin evenwel ik geen antwoord
ontving) verklaarde de heer Godefroi in de formuul van 1806, vermelding
van christelijke deugden, te berusten. Met dien verstande evenwel dat, zeide
a DULLERT.
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hij , „ik al dadelijk inijne oordeelvelling moet losmaken van al die benamingen , waarmede zoo in als buiten de Kamer de zaak anders is uitgedrukt,
dan de wet medebrengt. Dan zie ik niet in het artikel geschreven christe-

lijken zin, christelijk beginsel, ehristelijk element, christelijken geest, ehristelijk onderwijs , maar dan lees ik daar alleen en niet anders dan opleiding
tot christen,* DEUGDEN." - De heer Baud zou splitsing, als middel van
beveiliging hebben begeerd ; maar het was een kostbaar middel en dat hem,
nu , ongrondwettig voorkwam. Treffend waren zijne beschouwingen omtrent
gewetensdwang. „ Het geldt de plaats, waarheen zoo velen onzer medeburgers hunne kinderen moeten zenden , omdat eene vrije keuze niet in hun bereik is. . . . Vergeet niet dat die eendragt, waardoor ons klein land alleen
magt kan verkrijgen , de vrucht niet kan zijn van dwang , al is die dwanc ,
okgeldinwtjkgead.Mrnsihedo
zonen van hetzelfde vaderland jegens elkander behooren gezind te zijn ; maar
men heeft , mijns inziens , te veel uit het oog verloren , dat die broederlijke
gezindheid niet kan worden aangekweekt , wanneer de wet al die zonen drijft
naar dezelfde staatsschool , naar eene staatsschool die velen hunner niet begeeren.. . . Meent gij , dat de eendragt zal worden bevorderd wanneer degenen , die , hetzij over het niet genoegzaarn christelijke, hetzij over het al te
christelijke karakter der openbare volksschool , klagen, verwezen worden naar
bijzondere scholen , voor velen van hen niet bereikbaar ; naar bijzondere
scholen aan welke gij , als een indirect dwangmiddel, alle hulp ontzegt, en
dieterwijl gij hen daarheen wijst , door u tevens worden uitgekreten als
godde
looze broeinesten van kerkelijke en wereldlijke twisters ? Neen , onder
zulk een dwangstelsel zullen de zonen der minderheid zich niet beschouwen
als kinderen van hetzelfde bed met de zonen der meerderheid. Dat de meerderheid aan de minderheid opdringt eene gewone administrative wet , eene
belastingwet bij voorbeeld , — het kan niet anders ; maar in gewetenszaken
behoort geen dwang , zelfs geen indirecte dwang , plaats te hebben. Naar
mijne beschouwing moet in eene zaak als deze , de eenige overheerschende
overtuiging deze zijn : dat dwang, middellijk of onmiddellijk , ongeoorloofd
is omdat het hier godsdienstige bezwaren geldt ; dat dwang onstaatkundig is ,
als leidende tot scheuring en tweedragt , en dat de beste wet op het lager onderwijs niet is die welke het meest voldoet aan abstracts theorien , maar
die welke de kleinste som van hartstogten , bezwaren en grieven in beweging brengt 1."
De Minister van Binnenlandsche Zaken , na telkens (p. 245* en 249*) beantwoording van hetgeen ik aanvoerde, te hebben beloofd, zeide : „ ik nu gebruik
maken van het regt hetwelk ik mij had voorbehouden , bij gelegenheid van de
discussie over art. 16 , om te antwoorden aan den spreker uit Leyden ? Ik heb
mij zelven ten antwoord gegeven , dat ik dit niet doen moest , dat ik niet
noodeloos de beraadslaging van deze Kamer moest rekken." Daarbij voegde
hij, omtrent de excentriciteit mijner rede en het voordeelige mijner positie ,
deze zonderlinge opmerking : „ lk erken rondborstig dat ik mij niet opgewassen acht , naar de mate van mijne opleiding , dien spreker op den voet
te volgen , bijal die hoogere beschouwingen welke hij in deze discussie heeft
gemengd. Hij zal mij mede wel willen toestemmen dat wij ook in andere
opzigten niet op gelijk terrein zouden strijden ; terwijl het den spreker vergund is onder het aangename lommer van zijn buitenverblijf zich behoorlijk
voor te bereiden , wachten mij , gedurende de weinige uren , waarin de Kamer
niet vergaderd is , andere bezigheden , zoodat ik die uren niet kan wijden
aan het onderzoek van al die redevoeringen , die ik hier reeds heb moeten
aanhooren." — Voorts verklaarde de Minister de rede van den heer Thorbecke (welke, zeide hij , ,, boven mijn lof is verheven ") geheel te onderschrijven.

1 Stahl zegt : „ Die bei weitem grosze Masse des Volkes ist an die Yolksschule ihres Ortes gebunden. Wenn nun der Unterricht an dieser Schule
nicht Christlich , nicht Konfessionell zu sein braucht , so ist das ein so ungeheuer Glaubenszwang wie er nur je geiibt worden ist."
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De eerste spreker , op 10 Julij, was de Minister van Justitie. Ik moest
hem , zeide hij , verschoonen van een tegenbezoek ; hij zou zich te lang bij
mij ophouden , en opzettelijke wederlegging zou meer passen in een philosophisch-theologisch dispuut-collegiel. Wat is opleiding tot christelijke en maatschappelijke deugden ? hierop gaf de Minister een antwoord waarbij (in den
geest van de heeren Thorbecke en Godefroi) al wat naar christelijke waarheid zweemt , ter zijde gesteld werd. „Van dat denkbeeld , dat zeer ruim
is op zich zelf, worth door de Grondwet en door het derde lid van art. '22
creecarteerd al wat bet te ruim zoude maken. Door die beperking kan en
mag , zoo als de spreker uit Deventer zeer juist gezegd heeft, opleiding tot
christelijke deugden op de gemengde school in geen anderen zin worden opgevat , dan dat alle leerstellige en dogmatische bestanddeelen , alles met een
woord wat tot het begrip des Christendoms, van zijne waarheden, van zijne
feiten , van zijne geschiedenis behoort, van de gemengde school verwijderd
moet blijven. Ik meen dat die verklaring juist en dat zij duidelijk is. Dat
bet alzoo zij , vordert de Grondwet en dit vordert de regtvaardigheid. Allen ,
Protestanten , Roomsch-katholijken en Israeliten , kunnen net refit vorderen
dat aan bunne kinderen Diets worde medegedeeld , dat kwetsend , dat strijdig
is met ieders a godsdienstige overtuigingen , en daartoe behoort alles wat tot
het begrip van het Christendom, van het begin tot het einde toe , behoort."
Evenwel zal het opvoedende christelijke element op de school blijven : de heer
Groen kan dit niet vatten , omdat bij hem , „even als bij Stahl , Hengstenberg en ook zelfs bij den uitnemenden Vinet , bij de geheele confessioneele
partij in Frankrijk, Duitschland , Engeland, het Christendom te veel en te
eenzijdig geconcentreerd is in het leerbegrip."— Wat zal, wanneer geen ergernis mag gegeven worden , vergund zijn ? het gebed ? waarom niet? ook zonder
den naam van Christus , ook in stilte kan er een uitnemend gebed zijn. De
Bijbel ? „waar ook slechts een Roomsch Catholijk kind is, mag hij niet
worden gebruikt ;" maar buiten den schooltijd, waarom niet? en bovendien
de kerk zal nu des te meer genoopt worden om te geven wat de school niet
geven kan of mag. „ En nu," zeide de Minister, „vraag ik aan den heer
Groen , of dit alles , wat ik opgenoemd heb , heiligschennis is ; of dit alles
is verloochening van het kruis van Christus ? Ik laat bet over aan zijn
geweten en aan het geweten van bet Nederlandsche yolk om op die vraag
het antwoord te geven s."
Voornemens niet meer in de discussie over de onderwijs-wet te spreken en
onmiddellijk na de aanneming de Kamer te verlaten, wenschte ik te doen
opmerken hoe de eisch der stricte neutraliteit te vergeefs door den Minister, nadat hij dien in het eerste deel zijner rede erkend had , in het tweede
met fraaije voorspiegelingen getooid en verbloemd werd. Evenwel , zonder
mij te laten afbrengen van hetgeen ik mij ten doel gesteld had ; de verde-

1 Op 1 December 1853 meende daarentegen de Minister dat dergelijke beschouwingen met den acrd van het onderwerp in verband zijn. Toen nam
hij het voor mij op; hij bestreed eene aanmerking gelijksoortig aan die welke hij
nu zelf gemaakt heeft. „ Meermalen heeft men bier van een trachten te
scheiden en te schiften, hetgeen toch volstrekt bij elkander behoort. De
beschouwing der zaken moet, ook uit de hoogste sferen geschieden maar
om met waarheid en regt ,terug te kunnen keeren tot de lagere sferen der
toepassing. Of zou men bij den aanleg van kunstwegen , van vaarten , bij
verbeteringen van rivieren en stroomen , waarvan wij dezer dagen zooveel
hebben hooren spreken , met verachting nederzien op den ingenieur, die de
plannen en bestekken ontwerpt, en deze afscheiden als de hooge vlugt der
theorie, terwij1 de practijk alleen zou gelegen zijn in het opeenstapelen van
steenen of het opwerpei ► van aardkluiten ? Immers neen. Ik acht mij ook
gelukkig, Mijnheer de President, thans een enkel woord te mogen spreken
over een onderwerp, dat mij zoo zeer ter harte pat en over hetwelk wij
nog dikwerf zullen moeten spreken , al voeren ons de beschouwingen daarover ook tot hoogere sferen."
2 0. v. W. p. 206-210.
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diging der kleine minderheid , door aanwijzing , in het publiek belang, van
den aard en de gevolgen der verrassende wending van het Kabinet.

1k heb gisteren de Kamer geruimen tijd bezig gehouden, zonder
eenige politieke beschouwing , over de beginselen dezer wet ; thans
integendeel is het mij vooral te doen om de politieke quaestie ,
gelijk die zich in art. 22 concentreert. Immers dit artikel is de
zetel van het verzoeningsmiddel ter zake waarvan het vorig Ministerie vervangen is door dit Kabinet. Wat ik zeg , zal bijkans
enkel ter verdediging zijn , ter afwering van de aanklagt, sedert
25 November tot op den huidigen dag , gerigt tegen de kleine
minderheid, gelijk zij doorgaans in de ministeriele stukken genoemd
wordt.
Eerst poog ik, in enkele opmerkingen, de verhouding te schetsen
van wet , Kamer en Ministerie. Daarna beantwoord ik , zooveel
noodig , de Ministers. Eindelijk kom ik tot hetgeen nu inzonderheid mijne taak is; parlementaire zelfverdediging, naar regt en pligt.
Bijkans had ik, om de wijze waarop vooral de Minister van Binnenlandsche Laken mij beantwoord of niet beantwoord heeft , een
volkomen stilzwijgen bewaard; maar zou dit overeenkomen met mijne
roeping ? Is het aan eene oppositie vergund zich , door een nieuw
wapen van parlementaire taktiek , het non loqui , aldus ad terminos non loqui te laten brengen ? Zou het niet betamen het
regt van eene kleine minderheid te handhaven , ik zeg niet als
haar medelid, maar, in het algemeen belang, als lid van de Kamer,
om den aard van het parlementaire staatsleven ? Is het niet , en
bovenal bij eene beraadslaging als deze , wenschelijk , dat aan eene
kleine minderheid wier stem op het eindresultaat geen invloed heeft,
ter veelzijdige toelichting van het onderwerp, gelegenheid tot vrije
ontwikkeling van haar denkbeelden ruimschoots opeugesteld zij ?
Ik heb meermalen, vooral echter van de zijde van het iVlinisterie ,
hooren spreken over het rekken van de discussie en over den bij
uitnemendheid kostbaren tijd van de Kamer. Tegen dergelijk drijyen moet ik opkomen.; ik althans zal deze Vergadering de beleediging niet aandoen van te onderstellen dat , waar een spreker
(al is het ook gebrekkig) iets wat niet geheel onbelangrijk is in
het midden meent te kunnen brengen , het klagen over rekken van de
discussie vergund is. Ook is men , in en buiten de Kamer , overtuigd dat de discussie over deze wet , in betrekking tot haar belangrijkheid , althans niet gerekt wordt. Ei , denk slechts aan de
wijs en aan den spoed waarmee het gewigtigste , althans na dit
artikel , gewigtigste art. 16 tot stand kwam. Ei , denk slechts vergelijkenderwijs aan de verwonderlijke zorg , die de Kamer en
het Ministerie aan de wet op de jagt en visscherij hebben besteed.
Daarbij heeft het nalaten of bekorten van tegenbezoek aan mij door de
Ministers welligt verscheidene uren bespaard ; weshalve van dien
uitgewoekerden tijd mij een deel kan worden verleend. In de
Arnhemsche Courant lees ik : „Mee sneller gang dan verwacht were,
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vorderen de discussien op de onderwijswet , ten spijt van eene kleine
minderheid." Zou het goed zijn dat dit ten spijt dezer minderheid
plaats heeft ? Is het niet veeleer (vermits zij de gemoedsstemming
uitdrukt van een niet onaanzienlijk gedeelte der bevolking dat
deze wet met schrik te gemoet ziet) wenschelijk zelfs den schijn
te vermijden , als ware zij in het regt van spreken verkort ?
I. Enkele opmerkingen over de verhouding van wet , Kamer
en Ministerie.
a. Indien , wat ik niet onderstel , ehristelijke, en , wat boven
alle bedenking is , de vierde alinea wegvalt , dan is , volgens de
eigen verklaring van den Minister van Justitie , deze wet dezelfde
waartegen het petitionnement gerigt en dit Kabinet gevormd werd.
b. Indien ehristeliike blij ft , is de wet erger. Vooreerst , omdat
heiligsehennis gepleegd wordt. Vereenig Jood en Christen op eene
volksschool , zoodat gij ter wegneming van het kenmerkend-christelijke verpligt zijt, en geef dan aan die onchristelijke schoolgemeenschap den christelijken titel, dit noem ik heiligsehennis. Ten
andere , omdat de wet aldus een steun of voorwendsel geeft aan
een voor de minderheden gevaarlijke practijk. De bezwaren der
theorie , waar het doenlijk is , te verzwakken door de practijk , wie
zou dit afkeuren ! maar het is u niet vergund te wijzen op stelselmatige verloochening van een zoo even aangenomen beginsel , door
eene practijk die eene kiem van tweedragt in het land werpt.
C. Waarschijnlijk zal de wet met overgroote meerderheid worden aangenomen. Vooreerst , door diezelfde zucht tot afdoening
liter finiri oportet
waaraan wij de voortreffelijke wetten
te danken hebben op het regt van vereeniging , op de ministeriele
verantwoordelijkheid , op het armbestuur ; ten andere , op grond
eener dubbelzinnigheid. Hoe was het gisteren ? de Minister van,
Binnenlandsche Laken verklaarde : er zal peen godsdienstig onderwijs ex _profess° zijn ; dus accidenteel ? occasionneel ? dit is het
proselytisme in den gevaarlijksten vorm. Hoe is het heden ? de
Minister van Justitie wijst , doorgaans althans , weder op stride
neutratiteit.
d. Schier de gansche Kamer, en bij uitnemendheid de groote meerderheid van 1856, is homogeen met het Ministerie. En waarom
die meerderheid vooral ? omdat het Ministerie met haar homogeen
werd ; omdat zij de wet als haar werk en het Ministerie als haar
werktuig besphouwt, dat zij niet verbreekt eer het werk volbragt is.
e. De slotsom van al hetgeen hier in deze dagen gebeurt , komt
neer op eene politieke mystificatie, erger dan aan het Kabinet van
1853 in rekening gehragt werd.
II. Thans wil ik trachten kortelijk te antwoorden aan de Ministers.
De Minister van Binnenlandsche Zaken wees op het lommerrijk
buitenverblijf, waar ik , meer dan hij , tot zorgenvrij overleg gelegenheid heb. Waarschijnlijk zou hij dit niet hebben gedaan , indien hij zich afgevraagd had : vooreerst , of er in eene parlementaire
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vergadering dikwerf een moeijelijker toestand voorkomt dan in deze
dagen aan mij ten deel valt ? ten andere, of er aangenamer toestand kan zijn dan die van een Minister, aan wien de meest geduchte wederpartijder voor het tot stand brengen van de wet de
hand reikt ? — De Minister kon mij niet volgen in de hooge spheren
waarin ik was geraakt. Die hooge spheren zijn in onmiddellijk
verband met den aard en de natuur van deze wet. Hoe is eene
behoorlijke behandeling der vraagstukken , die zich aan deze wet
hechten , denkbaar, zoolang men niet uit lageren dampkring zich
tot deze spheren verheft ? Zie hier wat ik meermalen gezegd heb ;
de meest eenvoudige , die in gezond zielevoedsel voor zijne kinderen belang stelt , is dikwerf, meer dan de schranderste
tot oordeel vellen over onderwerpen van godsdienstigen aard bevoegd ; niet ligt zal zoodanig iemand vermoeden dat ik in dien hoogen dampkring buiten de orde van deze quaestie geweest ben.
Het heeft mij bevreemd dat de Minister van Justitie soortgelijke
aanmerking omtrent het wijzen op Bunsen gemaakt heeft. Immers
hij zelf heeft mij op dit terrein gebragt. Hij zelf heeft hier, in
het verschil tusschen Stahl en Bunsen , den oorsprong van het
verschil tusschen ons gezocht 1 , en al was het lezen van lie teekenen
der Iiiden aan den Minister nog niet vergund , de door mij aangewezen strekking van het invloedrijke geschrift bleef hem voorzeker niet onbekend.
De Minister van Binnenlandsche Zaken zeide : let wel ! de kleine
minderheid heeft niet eens het inleveren van een amendement beproefd. 1k antwoord : met welk doel zou zij dit hebben kunnen
doen ? ter betere toelichting van hetgeen dezerzijds verlangd wordt ?
maar dit is , wat de hoofdtrekken aangaat , en vroeger menigmaal,
en door mijn vriend uit Amersfoort a dezer dagen geschied, of om
inderdaad de verbetering in de wet to brengen ? doch al wat aan
de groote meerderheid van 1856 misvalt , heeft dit is juist de
vrucht uwer politiek — in deze Kamer geenerlei kans, ik zeg niet
op aanneming, maar zelfs op ernstig overleg 2 .
Voorts volhard ik in het beweren dat er, bij de inzending van
een wetsontwerp, van eene voorloopige sanctie Been sprake mag zijn.
Dit strijdt evenzeer tegen de vrijheid der discussie als tegen de
onafhankelijkheid der Kroon. De beteekenis der zinrijke motie
van het geacht medelid uit Zutphen b bij art. 16 was: wij begrijpen
het ook wel , doch er moet , in verband met hetgeen wij beoogen ,
hierop nu niet worden gelet
De Minister van Justitie heeft veel over den aard van een
christelijk onderwijs voor Israeliten gezegd. Doch de maatstaf
van hetgeen op de gemengde school voor alien regt is, ligt, noch
in het een of ander woord opgenomen door de wet , noch in de
meening van een Israeliet , al is hij lid der Tweede Kamer , noch
Zie p. 208.
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in het oordeel van rabbijn of opper-rabbijn (want in elke gezindte
Ivordt somtijds door rabbijnen en opper-rabbijnen het regt hunner
kerk miskend) , noch ook in genioedelijke uitlegging van den Minister van Justitie. Neen, de maatstaf ligt in den aard der inrigting ; waar Christenen en Israeliten vereenigd zijn , kan geen ander
Christendom dan van hetgeen kenmerkend is ontdaan , worden geduld ; het zoutelooze zout. Gij moet komen tot strikte nentraliteit ;
bij de minste afwijking is , ook zonder opzet , het proselytisme
daar. En nu -wilt ge dat de opleiding nezaraal en christelijk te
gelijk zij ? qualificeer zelf dit verlangen , of herinner u dat een
van uwe en onze vrienden , die , eer de wet verscheen , voor dit
Ministerie herhaaldelijk in de tires sprong , dit pralen met een
woord waar de zaak verdwijnt, onzedelii k woordenspel noemt 1
De IVIinister van Justitie heeft te regt opgemerkt dat de knoop
van het problema omtrent de mogelijkheid van christelijk onderwijs ,
onergerlijk voor alien, ligt in het verband van vrucht en wortel.
Voorzeker,, doch zoo gij uwe zedekunde niet ontleent aan een anderen wortel , den wortel eener algemeene godsdienst, ergerlijk aan
alien; zoo gij inderdaad eenig verband begeert tusschen de vrucht
in de tchool en den wortel buiten de school , de zedeleer in de
school en het leerbegrip in huisgezin en Kerk , ook dan , juist
dan , zal elk geloovig en gemoedelijk onderwijzer willens onwillens
de eigenaardigheid van den wortel overbrengen in de vrucht , en
dit heb ik genoemd het proselytisme in den Incest gevaarlijken vorm.
De Minister heeft, in hetgeen hij van de contessionele rigting
gezegd heeft, eene soort van splitsing gemaakt , waarbij ons schier
uitsluitend het verstandeljke ten deel viol. Ik acht dat hij ons
aldus misdeeld heeft. 1k kan hieromtrent in geene ontwikkeling
treden. Van weerskanten is er gevaar het leerbegrip, in Gods
woord geopenbaard , zij rigtsnoer voor het geweten en drijfveer voor
het hart.
Ik wil niet veel meer uit de rede van den Minister van Justitie
opnemen ook omdat ik bijna zou durven beweren dat er een tijd
zal komen , waarin niet al wat door hem gezegd is met genoegen
zal worden herdacht. Wel moet ik nog een punt opnemen : de
onverantwoordelijkheid van aan de goe gemeente diets te maken
dat de Bijbel uit de school geweerd wordt. En waarom was dit
onverantwoordelijk ? omdat men den Minister onderrigt heeft , dat
in deze en gene localiteit de Protestantsche onderwijzer buiten de
school met Protestantsche kinderen in den Bijbel leest , en omdat
de Minister zich vleit dat het voorbeeld eener dergelijke schikking op vele plaatsen zal worden gevolgd. Kan er meer duidelijk
bewijs zijn dat de Bijbel uit de openbare school , als rijksinstelling,
geweerd wordt ? ligt er vrijspraak van de wet in de maatregelen
die men reeds aanvankelijk neemt ter neutralizering van de verderfelijkheid der wet ? De Kerk , zegt men , zal wakker worden ge.

1 O. v. W. p. 74.

— 281* —
schud. Ik hoop het; maar, opdat het goede er uit voortkome,
mag het kwade niet worden verrigt.
Ik voel mij gedrongen den geachten afgevaardigde uit de hoofdstad a te danken , dat hij heeft doen uitkomen hoe in deze wet ,
ook indien zij volkomen vrijheid van bijzonder onderwijs waarborgt, desniettemin, door de organisatie van het openbaar schoolwezen , een kiem van gewetensdwang ligt. Evenwel , hij zal waarschijnlijk voor de wet stemmen , minder om het finantieel bezwaar
dan om het hagchelijke eener herziening van art. 194 der Grondwet.
Nu waag ik de opmerking , dat tegen hetgeen hij op den voorgrond
gesteld heeft , geenerlei bezwaar stand houdt ; gewetensvrijheid
wordt nooit te duur gekocht en er kan geen erger twistvuur zijn
dan hetgeen uit het smoren van de klagten over gewetensdwang
ontbrandt. Welke , vroeg dit geachte lid , zou mijne redactie zijn
van het nieuwe art. 194 der Grondwet ? Waarschijnlijk heeft hij
geen onverwijld mededeelen van eene in haar juistheid altijd betwistbare formuul , maar de opgaaf der hoofdgedachte begeerd. Zij
is deze. In eene levensvraag voor de Natie moet, zoolang de deugdelijkheid der verschillende stelsels nog als twijfelachtig kan worden beschouwd , de gewone wetgever vrij zijn. Vrij om te
beslissen of in het openbaar schoolwezen de afzonderlijke of de
gemengde school de voorkeur verdient; vrij welligt ook orn te beslissen of het onderwijs in den regel openbaar is, dan wel of integendeel , terwijl het , onder toezigt van den Staat , wordt overgelaten aan de Kerk , de openbare school enkel optreedt , waar
bijzonder en kerkelijk schoolonderwijs te kort schiet 1. Eerst dan
zal eene Grondwet nuttig en niet verderfelijk zijn , wanneer zij de
uitkomsten van den historischen vooruitgang opteekent , en Diet de
Natie in onwaardigen bloei knelt 2
III. Nu het laatste en meest gewigtige deel van mijn betoog.
De verdediging van de kleine minderheid tegen de aanklagt van
het Ministerie. Zij is ondankbaar !
Thans , zoo ooit , heb ik behoefte aan de welwillendheid der
Kamer. Niet dat ik , als zou ik buiten de orde gaan , guest
vraag; neen , ik steun op het regt : het regt der minderheid
om , ik zeg niet in haar eigen , maar in het publiek belang,
ter verantwoording te worden gehoord. Desniettemin is het ook
welwillendheid die ik vraag; omdat ze door den spreker niet
kan worden gemist ; omdat, in een toestand als waarin ik nu verkeer,, een spreker alleen door de ondersteuning van het gehoor
tot genoegzame klaarheid en kalinte ter ontwikkeling en formule.

1 Eenmaal althans heeft de heer Thorbecke het volgende gezegd, dat ik nog
niet , in een normalen toestand , zonder voorbehoud , zou durven onderschrijven.
„ Het onderwijzen is geene taak van regering. De Regering inoet alleen
voor een publiek onderwijs zorgen , orndat de bijzondere personen gemeenlijk
2 Hierboven, I. p. 65.
te kort schieten." Hierboven p. 58.
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ring zijner gedachten in staat kan worden gesteld. Reeds 'zeide
ik enkel die inlichti -ngen te zullen geven waartoe ik bevoegd en
verpligt ben. 1k wensch , met ter-zijde-stelling van al wat naar
persoonlijke vete , die niet in mijn hart ligt, zou kunnen gelijken,
een blik , uit het standpunt der historie , op den toestand van het
Vaderland te werpen. De Kamer en ook de Natie mag van iedereen die hiertoe in de gelegenheid is , vergers dat hij , binnen de grenzen door behoedzaamheid en kieschheid afgebakend,
eenig licht verspreide over eene raadselachtige bladzijde, belangrijk om haar gevolgen , zoo die we reeds aanschouwen, als die
we nog te gemoet gaan. 1k wees op de beschuldiging van diet Ministerie, van 25 November of tot op den huidigen dag. Evenwel,
wanneer ik van het Ministerie gewag maak , is het de Minister
van Justitie dien ik bedoel. 1k moet hem van het Ministerie
isoleren, of liever dit Ministerie vereenzelvigt zich in hem. Hij
is belast geweest met de vorming van het Kabinet. Hij alleen
had de overtuiging der mogelijkheid van het verzoeningsmiddel ,
dat nu in art. 22 aan de Kamer voorgelegd wordt. Van de tegenwoordige Ministers hij alleen , en ik mag deze gelegenheid niet
laten voorbijgaan zonder den Minister van Binnenlandsche Zaken
te danken , dat hij evenwel , door zich met het departement te belasteu , eene discussie mogelijk gemaakt heeft die , ofschoon ook
door hem zelven in enge grenzen beperkt , evenwel niet zonder
vrucht tot meer juiste waardering van de strijdige gevoelens zijn
zal. 1k moet den Minister van Justitie isoleren , niet om van het
gewigtig verschil , uit gekwetste eigenliefde, eerie persoonlijke quaestie
te maken in kleingeestigen zin ; maar omdat wij bier over elkander
zijn
ik neem de hedendaagsche, zeer ruime beteekenis van
het woord
als Staatslieden; als manners die , door den loop der
omstandigheden tot uitoefening van invloed op den gang der taken geroepen, vertegenwoordigers zijn van rigtingen , die, ook
wanneer zij zelven straks in deze Kamer hunne plaats verlaten,
desniettemin blijven bestaan , ten nutte of ten nadeele van het land.
1k hoop geen oogenblik te vergeten , vooral waar van opleiding tot
christelijke deugd spraak is , het bij uitnemendheid christelijk
voorschrift waarheid betrachten in liefde. 1k stel den Minister van
Justitie voor , indien hij eenig antwoord geeft , dit niet onmiddellijk
te doen ; maar bij de volgende alinea , die daartoe ook gelegenheid
aanbiedt. Wat mij betreft , zoo ik niet in de volstrekte noodzakelijkheid van spreken gebragt word, ik ben voornemens te zwijgen;
te zwijgen ook bij het vierde alinea, te zwijgen ook bij de verdere behandeling van deze wet.
Welke is de aanklagt die tegen de kleine minderheid en bepaaldelijk tegen mij gerigt wordt ? Men zegt of geeft te kennen:
gij zijt het die sedert jaren dit vraagstuk , het verband van openbaar schoolwezen en godsdienst , telkens in de Kamer en in het
land gebragt hebt ; gij zijt het die op 30 November 1855 aan den
Minister van Binnenlandsche Laken de verklaring hebt ontwrongen
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omtrent het niet-christelijke van den Nederlandschen Staat ; gij
hebt hiervan gemaakt, in verband met de onderwijswet, eene zaak
van Volk en Kerk ; gij zijt het die aldus het petitionnement hebt
uitgelokt ; gij zijt het , ten gevolge van wiens (om nu eens de woorden van het Voorloopig Verslag te gebruiken) demagogischen invloed op den grooten hoop 1 , eene verandering van Ministerie in
uwen zin en geest tot stand kwam. En nu dit Ministerie daar
is, wordt het door u en uwe vrienden bestreden met voorbeeldelooze felheid. Ziedaar uw ondankbaar, uw schier verraderlijk gedrag. Nooit zijt ge voldaan; in uw jammerlijk streven naar het
onbereikbare , miskent gij de waardij van hetgeen men u geeft, schat
gij de bijvoegsels gering die in art. 22 ter uwer gunste gebragt
zijn. Mijnheer de Voorzitter, ik heb geen ander antwoord dan
dit : laat door de Kamer de gehalte dezer sieraden , uit haar en
vooral uit ons standpunt , ter toetse worden gebragt ; leg voorts,
naast het ontwerp waartegen dit Kabinet gevormd werd , het ontwerp dat dit Kabinet u voorlegt, en beantwoord zelf de vraag:
is de kleine minderheicl ondankbaar?
Nog iets , dat mij zelven raakt. Wat heeft de Minister van
Justitie op 25 November aan de Kamer gezegd ? Het was mij
toen , eer de onderwijswet verscheen , welligt niet geoorloofd het
antwoord te geven waartoe ik thans verpligt ben. Dit werd mij
toen gevraagd : „Wist mijn geachte vriend niet even goed als ik,
als alle anderen, dat een anti-revolutionair ministerie alleen denkbaar was met hem aan het hoofd ? wist hij niet dat , toen de gelegenheid zich aanbood om eene proef te nemen van een anti-revolutionair Kabinet , mijn vriend onder degenen geweest is , die deze
proeve niet raadzaani hebben geacht"? En nu voegt men er welligt,
in verband met dien veelbeteekenenden wenk , bij : thans is voorwaar vervuld wat de Minister dienzelfden dag voorzien en voorzegd heeft: „Het zou mij eene zeer smartelijke illusie geweest zijn,
indien het moest blijken dat de anti-revolutionaire rigting van
mijnen vriend, en bepaaldelijk van hem, zoo exclusief, zoo onhandelbaar ware, dat zij niet in staat zou zijn iets goeds te zien, te
waarderen en te ondersteunen , dan hetgeen regtstreeks alleen van
haar uitgaat." Woorden waarop niet ten onregte , zegt men , de
bedreiging volgde dat ik , tot straf of heilzame tuchtiging , buiten
alle parti
ejen zou worden gezet.
Ik zal de Kamer terstond plaatsen op het terrein waarop alleen
deze teedere quaestie vatbaar is ter behandeling aihier. Hetgeen
toen de Minister gezegd heeft, was, in verband met onze parlementaire usantien , te weinig of te veel. Indien hetgeen de Minister scheen te bedoelen , inderdaad gebeurd is , welaan , verkrijg
dan (ik zal er u dankbaar voor zijn) verlof tot volledige mede-
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deeling , niet tot halve openbaannaking , waardoor gij , onwaardige
vermoedens laat kleven op iemand , aan wien verantwoording uit
den aard der zake belet wordt.
Meer hier te zeggen is mij niet vergund. Doch wat kan ik
hier wel , en wat moet ik doen , omdat ik het doen kan? aan de
Kamer en aan het Volk bekend waken hoedanig in Mei 1856 rnijn
oordeel over den toestand van het land geweest is. Hieruit zal
men kunnen afleiden hoedanig, indien ik geraadpleegd ben, mijne
raadgeving geweest is.
Ik zeg in Mei 1856, nadat het petitionnement beantwoord was
in deze Kamer en met minachtin g en met een Verslag , hetgeen
in zijne heillooze hoofdgedachte (thans in art. 16 opgenomen) regtsstreeks daartegen gekant was.
Vooreerst , eene wet, in den zin en geest van het verslag, mag
in Nederland niet tot stand komen.
Ten andere , het oogenblik tot intrekking van de wet is nog
niet dam.; men moet aan de discussie vrijen loop laten; de discussie vooral zal het heillooze der wet in het licht stellen ; vooral
nu geen verandering van Kabinet , vooral nu geen tusschenkomst
des Konings.
Ten derde, er kan geen sprake zijn van een zuiver anti-revolutionair Kabinet; maar (volgens de usantie die zich omtrent de ministeriele verantwoordelijkheid in de laatste jaren heeft vertoond)
wel van een ministerie ad hoc, waarin voor deze quaestie beslissend
overwigt verleend worde aan iemand , die met de hoofdgedachte
van het petitionnement homogeen is.
Ik kom tot het teederste punt : welke was mijne gedachte omtrent den persoon? Ik maak geen het minste bezwaar om ook
hieromtrent te zeggen wat met betrekking tot mij zelven mijn gevoelen was. Zeer dikwerf is , vooral in de laatste jaren , in dagbladen en elders , op gepaste en ongepaste wijze, mijn optreden in
dergelijke betrekking , met de partijdigheid van weerzin of van voorliefde , als een onheil of als een weldaad voor het Vaderland beschouwd. Ik was dus verpligt ook zelf na te gaan wat ik hierover dacht. Ik vind mij zelven altijd voor dergelijke betrekking
weinig geschikt en zeer weinig gezind : ik ben steeds van oordeel
geweest dat beginselen , waartegen nog zoo veel tegenstand, ook
in persoonlijke antipathie , zich openbaart , eerst nog meer wortel
behooren te schieten en meer veld te winnen in den vorm van
oppositie ; maar ik heb evenwel in die gewigtige dagen niet vergeten dat het case quo bezwaarlijk zou kunnen worden zich te
onttrekken , in eene crisis die gedeeltelijk aan ooze rigting in rekening gebragt werd. Ook zag ik niet voorbij dat eene R,egering,
wanneer ze beginselen heeft , vooral daarom en ook reeds omdat ze
Regering is , meer dan men dikwerf vermoed zou hebben , vermag.
Vooral was ik doordrongen van het tegendeel eener stelling die
de Minister van Justitie in deze Kamer gebragt heeft „Ik mogt,"
zeide hij , „het vertrouwen van den Koning niet bediscutieren of
.
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betwisten 1 ;" ik daarentegen ben altijd , en vooral ook in Mei en
Junij 1856, van oordeel geweest , dat de vorming van een Ministerie niet dan het gevolg kan zijn van overleg , zoowel onderling,
als daarna in het bijzijn van den Koning , omtrent de grondslagen
en , in dergelijke crisis , omtrent de lijn der operatien van het
Kabinet.
1k wil ook niet ontveinzen welken indruk op mij de benoeming
van den Minister van Justitie als hoofdpersoon gemaakt heeft. Van
huivering eenigermate; omdat, bij waardering van uitnemende talenten
en prijzenswaardig karakter, mij niet onbekend waren eene veranderlijkheid , bewegelijkheid , oudergeschiktheid aan de indrukken van
bet oogenblik , waaruit ik in dergelijke betrekking do mogelijkheid
van zeer gevaarlijke werking te gemoct zag. Onmiddellijk evenwel werd mijne vrees getemperd door de verzekerdheid dat de
Minister van Justitie niet in het algemeen, maar in deze levensyraag was — om mij van eene uitdrukking door hem zelven vroevolbloed anti revolutionair.
ger alhier gebezigd , te bedienen
W aarom was ik hiervan verzekerd ? vooral, om mij hierbij te bepalen , om zijne warme adhaesie , op 1 December 1853 2 en om de
petitie in Februarij 1856 onderteekend. Nu vraagt mij de Minister
van Justitie dezer dagen : waart gij niet ook toen met die andere
reeks van antecedenten , waarop gij thans zelf de aandacht vestigt,
bekend ? Ongetwijfeld , maar zij stood mij , juist omdat gij daarvan in de onderwijs-questie waart afgeweken , minder levendig voor
den geest , en bovendien , zoo er tweederlei reeks was , moest de
aanvaarding zelve van het Ministerie gerekend worden het meest
afdoende bewijs eener keus, overeenkomstig uwe houding als lid
der Kamer en den inhoud van het verzoekschrift , waarbij gij u
aan de Kamer gewend hadt. Ziehier nu juist — de Minister zal
zelf, later althans , erkennen dat ik de oorzaak , die daarop het
minst ongunstige licht werpt , aangeduid heb, maar zie bier wat
eigenlijk de slotsom is der zaak ; het stellen van eigen beschouwing
in de plaats van het sedert jaren bekende systeem der rigting door
wier invloed een Minister aan het bewind komt. Dit is wat ik een
voorbeeldeloos feit ell eene voorbeeldelooze feil noem; dat iemand,
-

1

0. v. W. p. 192.
.
Zie p. 68. — De Minister zeide toen ook dit: „Ik acht mij gelukkig
omtrent dit aangelegen onderwerp van mijne homogeneiteit te kunnen doen
blijken net den geachten Staatsman en vriend voor mij gezeten. Ik weet
welke de gevolgen zijn van het kiezen bij de behandeling van dit onderwerp
van de partij aan welke ik mij heb aangesloten ; welke verguizing, welke
miskenning, welke versmadinz, welke bespotting daaraan verbonden is. Maar
al ware het ook niet, dat ik die partij koos uit voile, innige overtuiging,
dan zou ik het doen om de eer te hebben van zulk een leidsman te volgen
als de geachte spreker voor mij gezeten." Deze woorden (vermits ik niet
verlangde er mee te pralen, vroeger door mij weggelaten) mag ik thans
Diet achterhouden nu ik in van der Brugglien een wederpartijder ontmoet
heb, door wien mogelijk gemaakt is wat aan Thorbecke welligt niet zou
gelukt zijn.
2
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wordt , van eene rigting die door zijne benoeming het overwigt
scheen te erlangen , de kracht van het Gouvernement onmiddellijk
tegen haar keert. Dit is in de daad (ik laat de bedoeling daar,,
ik houd mij overtuigd dat de Minister den aard en de portee der
daad niet ingezien heeft) politieke ondankbaarheid , politieke ontrouw,, politieke onbedachtzaamheid, omdat tegenover de groote meerderheid der Kamer , waarvan men het bestrijden op het oog had,
in plaats van eene rigting , in het yolk geworteld , een individu
gesteld werd. Wat ik verpligt ben aan den Minister van Justitie
te verwijten , is niet dat hij als staatsman en wetgever voorbij zag
wat hij als dilettant-theoloog gezegd had. Integendeel ; hetgeen ik
afkeur is dat hij de theorie van den dilettaut-theoloog gerigt heeft
tegen het gevoelen omtrent de onderwijs-quaestie , in de verdediging
waarvan , uit het standpunt van wetgever en staatsman , hij in deze
Kamer anderhalf jaar ons ter zijde gestaan had.
Daarom ben ik zoo verbaasd geweest over de sluitingsrede van
5 Julij 1856 , waarin met een pennestreek het vonnis over de
hoofdgedachte van het petitionnement en over al hetgeen sedert
jaren in dien zin gezegd en geschied was geveld werd. Tegenover
de aanklagt der Regering stel ik deze klagt : gij hebt , door die
eene verrassende wending, u zelven en ons magteloos en onbruikbaar gemaakt. Gij zijt magteloos.
Circumspice I Gij hebt aan de
groote meerderheid, in wier bestrijding u roeping bestond, de hand.
gereikt. Gij hebt, meer dan ooit, de oppositie gemaakt tot regerende partij. Ook ons hebt gij magteloos gemaakt. Ik zeg er
alleen dit van. Al de krachten , die , in de onderstelling dat gij
een beter beginsel zoudt aannemen, u weifelend hebben ondersteund,
zouden , wanneer gij aan uwe politieke belijdenis getrouw waart
geweest , dit met geestdrift hebben gedaan. Al de krachten die
zich , ofschoon menigeen het niet zou gedacht hebben , bij u hebben gevoegd , zouden , ook wanneer gij op uw politiek standpunt
waart gebleven , even conservatief geweest zijn.
Voor een groot deel hebt ge ons van ooze beste krachten beroofd ; gij hebt tweedragt doen ontstaan , waar eensgezindheid meer
dan ooit vereischt werd. En hoe is het met de belangstelling van
het yolk ? De Natie , die in 1856 zoo levendig deel aan het yolksbelang nam , in welken toestand is zij door uwe politiek gebragt ?
Ik wil het ophelderen met eene vergelijking ; wat zeer mogelijk
was in 1856 , is welligt in 1857 ondenkbaar. Indien in 1856 ,
na eene beraadslaging, niet gelijk nu ter loops, maar met bedachtzaam overleg voorbereid , en waarop de aandacht van de Natie
ware gevestigd , geschied ware wat nu plaats heeft gehad bij de
behandeling van art. 16 , de verwerping van een amendement ter
handhaving in de openbare instellingen, in de volksschool, van het
christelijk karakter der Natie , dan zou men niet geaarzeld hebben,
dan zou men althans in overweging hebben moeten nemen, om op
dit punt, het doordrijven van de godsdienstlooze school , in haar
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jammerlijk nec _plus ultra, het Ministerie te veranderen en de Kamer
te ontbinden.
En wat zou in 1857 nog mogelijk zijn? ik weet hierop geen
antwoord dan dit eene, nimmer zullen wij althans regtstreeks of
zijdelings deel nemen aan hetgeen men in de laatste jaren helaas!
door tusschenkomst van hen wien het niet om beginselen te doen
was , te veel gezien heeft, politieke kun8tbewerking.
Ook dit nog:
ik heb altijd weerzin gehad van het galvaniseren, ik heb altijd gewenscht het electriseren van een volk.
Magteloos zijn we; het leger is ontbonden, en zoo men verlangt
te weten welken invloed de politiek van het Ministerie op den
invloed , dien ik welligt persoonlijk uitgeoefend zou hebben , gehad
heeft , ik kies twee voorbeelden : het eerste uit hetgeen bij de optreding van het Ministerie , het tweede uit hetgeen dezer dagen
over mij gezegd werd.
Zoodra de sluitingsrede van 5 Julij bekend was , werd in eene
met uitnemend talent geschrevene brochure : Ben nationaal Ministerie 1 , waarin de kracht van het Kabinet in het verbreeden der
klove met ons gezocht werd , dit gezegd : „Welligt heeft tot de
impopulariteit der anti-revolutionaire rigting medegevverkt een min
gunstige indruk , door den persoon van den hoofdleider der partij
gemaakt : aan uitnemende talenten scheen hij niet altijd te paren
die openheid waarop het Hollandsche karakter zooveel prijs stelt ,
die kieschheid in de middelen , welke de Nederlandsche Natie
ook bij hare Staatslieden gaarne opmerkt , en de fijnheid zijner
vormen , meende men , deed de bitterheid zijner polemiek nog te
meer uitkomen." Dit oordeel , ter versterking van het Ministerie,
was het loon voor hetgeen door ons verrigt was. Het tweede
voorbeeld is dit : een vriend , nu althans vriend van het Ministerie,
verklaart , terwij1 ik hier in den strijd voor de dierbaarste regten
der Natie gewikkeld ben , aan het Nederlandsche yolk , dat mijne
beginselen zijn beginselen van schiingodsdienst en van schiinvrijkeid 2. Dat is , volgens hem , het karakteristieke van eene vrij laugr
durige politieke loopbaan, in geschriften en parlementaire handelingen
openbaar.
Evenwel , er is bij grievende teleurstelling ook veel dat , uit een
hooger standpunt dan van het oogenblik , opbeurt en verblijdt.
Ook daaromtrent zij eene enkele opmerking vergund.
Het zal eene groote winst zijn (ik moet een woord gebruiken ,
in dezen kring bijkans onbekend , omdat de rigting, die ik karakteriseer, een grooten invloed op den gang der geesten en dus ook
op den gang der taken gehad heeft) , wanneer de etki8ch irenische
rigting, waarmee de Minister van Justitie homogeen is , mogt leeren dat zij , in zoo ver ze met onze hoofdbeginselen breekt, mede-

1
2

Amsterdam bij Brinkman.
De hoogleeraar de Bosch Kemper; zie p. 246*.
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werkt tot een stelsel , hetwelk , in Kerk en school , aan het yolk
het eene noodige ontrooft 1 .
Eene groote winst , indien de Protestantsche Christenen eindelijk
ontwaren dat hetgeen wij en zij door eene nationale en christelijke
opvoeding bedoelen, onverkrijgbaar is op de gemengde school.
Eene groote winst, indien men de overtuiging erlangt dat verbroedering tusschen Roomsch-katholijken en Protestanten, dat ware
volkseenheid door gedwongen vereeniging belet wordt.
Nog iets. In de nederlaag is de kiem der overwinning 2 Reeds
nu. Nu reeds is , ik ben er overtuigd van, door onze volharding
antipathie vermi -nderd en sympathie verdubbeld. Voor het vervolg.
Wij vermogen niets tegen de waarheid, maar voor de waarheid,
en, indien het waarheid is hetgeen wij belijden, clan zal vroeg
of laat, door ons of door anderen na ons, de zege worden behaald 3
En nu , ten slotte, een woord aan den Minister van Justitie, een
woord over het petitionnement , een woord over den Koning.
Ik heb onlangs den Minister van Justitie genoemd mijn voormaligen en toekonstigen vriend 4. Het is goed , geloof ik, dat
de naam van vriend thans in deze Kamer niet meer gebruikt wordt.
Ook hem zal het niet verwonderen , wanneer ik zeg dat door de
handelwijs, waartoe hij zich verpligt heeft gerekend, hij aan mij
en mijne vrienden , zonder het te willen , bittere smart heeft veroorzaakt. Men spreekt wel eens van tijdverdubbeling in een veldtogt ; dit dienstjaar , deze campagne mag , mij althan.s , voor
een dubbel dienstjaar worden toegerekend. De Minister van
Justitie heeft ons bittere smart aangedaan, met het oog op hetgeen
wij houden voor de ware belangen van den Koning en van het
vaderland 5
En toch , bij de overtuiging dat de oorzaak van dit
gedrag, anders onverklaarbaar , in den invloed enkel eener gevaarlijke theorie ligt , is het mij behoefte , ook thans te herhalen dat
.

.

.

0. v. W. p. 30-34, 73, 207.
„ Que l'homme public se, rappelle bien que le germe d'une victoire est
cache dans toute defaite essuyee pour la cause de Dieu qu'il se rappelle encore que , quelle que soit l'aversion des habiles du monde pour les conseils
du christianisme , le monde est ainsi fait que le moment du christianisme revient toujours dans la vie des societes." Vinet.
3 Zie I p. 39.
4 2184 .
5 De volgende 15 regels komen in de stenografische opteekening aldus voor :
„En toch ik ben overtuigd dat hij daartoe gebragt is door den invloed eener
bepaalde theorie. Het is mij eene behoefte mij te vleijen dat ik waarheid
sprak toen ik zeide dat hij een exceptioneel man is, die zonder onopregtheid kan doen 't geen een ander zonder onopregtheid niet zou kunnen doen.
Nog geloof ik dat zijne meeste afdwalingen bij hem met eene edele drijfveer in verband staan. 1k wensch nog te zeggen en ik hoop dat hem dit
niet onverschillig zal zijn ter kenschetsing onzer wederzijdsche verhouding
bij tijdgenoot en nakomeling , dat ik , gedachtig aan de uitnemende diensten
aan ons land , bepaaldelijk aan het onderwijs bewezen , aan den moed waarmede hij met en boven oils in de Kamer den smaad onzer belijdenis heeft
gedragen , aan al 't geen hij voor oils is geweest , hem ook thans nog hoogschat , beklaag, en lief heb."
1

2
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hij in mijn oog een exceptioneel man is, die zonder onopregtheid
kan doers , wat door een ander zonder onopregtheid niet zou kunnen worden verrigt ; dat bij hem ook de meest verregaande afdwaling met een edele drijfveer moet in verband staan 1 . Ik voeg er
bij (en welligt is het voor het oordeel dat over hem zal worden
geveld , niet geheel onverschillig , dat deze verklaring, zelfs op dit
oogenblik door 9nli aan hem gerigt wordt) dat ik , gedachtig aan
zijne uitnemende diensten ten behoeve van het bijzonder onderwijs,
aan den moed , waarmede hij , even als wij en meer dan ik welligt,
ook in deze Kamer, in den smaad onzer belijdenis gedeeld heeft
gedachtig aan hetgeen hij voor ons sedert eene reeks van jaren is
geweest , hem ook thans nog hoogschat , beklaag en lief heb.
Een woord over het petitionnement.
Bij dat petitionnement hebben zich , even als in 1853, onedele
bestanddeelen gevoegd , maar de hoofdgedachte, even als in 1853,
is edel geweest en zal veld winner onder het yolk ; de gemengde
school mag niet behouden worden , indien zij , om gemengd te blijyen , van al wat aan den Protestantschen Christen dierbaar is , beroofd wordt.
Een eerbiedig woord van dank aan den Koning. Ik prijs den
Minister van Justitie dat hij de gedachte des Konings in deze
Kamer heeft gebragt ; de Koning had herhaaldelijk verklaard , zijne
sanctie aan de wet niet te zullen geven. Ik zou gaarne zien dat
het denkbeeld eener voorloopige sanctie door dit Ministerie ter
zijde gesteld , dat aan den Koning, wat er ook gebeure, de eer
wierd gelaten zich zoolang mogelijk ook tegen deze wet, dezelfde
wet , te hebben verzet en geene sanctie , ook geene voorloopige
sanctie, te hebben gegeven dan na eene vrije discussie in de beide
Kamers der Staten-Generaal.
Deze wet is genoemd eene wet van tweedrage en van gewetensdwang. Welnu ! de verklaring van den Koning in 1856 zal eene
eervolle bladzijde in zijne geschiedenis, in de geschiedenis van zijn
Stamhuis beslaan. Zij zal het bewijs geven dat de Koning , in een
belangrijk tijdsgewricht, getrouw is geweest aan de lens van zijn
land en van zijn geslacht. Eene wet van tweedragt: dus heeft de
Koning gedacht aan de zinspreuk van Nederland : „eendragt maakt
magi." Eene wet van gewetensdwang : dus is de Koning zoolang
mogelijk getrouw gebleven aan de lens van het Oranje-wapen ,
waarmee zijne voorvaderen de gewetensvrijheid , in en buiten Nederland , hebben gehandhaafd : e e maintiendrai!
,

Terstond zeide de Minister van Justitie : „ Mijnheer de President, ik zal
geen gebruik maken van den raad mij door den beer Groen van Prinsterer
gegeven , om niet dadelijk te antwoorden , maar alleen het woord nemen om
1 O. v. W. p. 162.
2 1k had hierbij het oocr, op de edele vrijmoedigheid waarmee de Minister meermalen voor Evangelisehe belangen (bijv. op
15 Aug. 1853 voor het Christendom in de kolonien en 7 Dec. 1853 voor de
godsdienstige behoefte der zeelieden) het woord gevoerd heeft.
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te zeggen , dat ik hem in het geheel niet zal beantwoorden , omdat ik het
nooit zon kunnen doen , zonder een gevoel van verontwaardiging over de
wijze , waarop hij heeft goedgevonden , om door een kunstig zamenweefsel
van woorden en voorstelling van feiten , te trachten mij, Minister des Konings,
bier belagchelijk te maken en in het oog der natie te vernederen. 1k zal
mij niet verdedigen , Mijnbeer de Voorzitter, omdat ik bet niet zou kunnen
doen zonder ook van mijne zijde te treden in eene voorstelling van feiten ,
waarvan ik mij , om menigerlei reden , moet onthouden. Ik geloof niet , dat
de kleine minderheid , omdat zij in een moeijelijken toestand verkeert , het
regt kan hebben , alles te zeggen wat strekken kan om smart en pijn te
veroorzaken en om dat te doen met het opzet om te grieven. De regtvaardiging van mijn gedrag , waarbij ik mij, met de hand op bet hart , van geen
bedrog en misleiding bewust ben , laat ik over aan de nakomelingschap."
Door die verbolgenheid verrast kon ik geen oogenblik wachten met de
korte dupliek „ Ik had niet gedacbt in de discussie over de onderwijswet
het woord nog te vragen. Iedereen evenwel gevoelt dat nu bet zwijgen mij
onmogelijk gemaakt is. Na mijne rede, na den toon en geest waarin ik
mij heb uitgelaten , na de verklaring uit het hart (ik durf dit, met de hand
op het hart , herhalen) dat ik hem , ook thans nog hoogsehat , beklaag en
lief heb, ben ik over de opvatting van den Minister verbaasd. Diep betreur
ik dat hij mijn mad niet gevolgd en niet met antwoorden gewacht heeft
tot dat hij kalm had nagedacht over hetgeen ik gezegd heb. Ik houd mij
bijkans overtuigd dat , als hij mijne redevoering zal gelezen hebben (en de
Kamer zoowel als hij zal die , met hetgeen door mij gesproken werd , kunnen vergelijken) , wat hij thans gezegd heeft , door hem niet zal worden beaemd. — Ook ik beroep mij, zoo het noodig mogt zijn , op de nakomelingschap."
,

Was er eenige reden voor eene behandeling als die welke (eenig, zoo ver
ik weet, in onze parlementaire geschiedenis) mij van den Minister ten deel viel ?
Zelfs de Arnhemsche Courant van 17 Julij schreef : „ Te vergeefs zoekt
men in het gedrukte stuk om iets op te sporen dat de hevige uitboezeming
van den heer van der Brugghen zou kunnen regtvaardigen."
Doch ze voegt er bij „Wij moeten even wel de lezers van het Bijblad waarschuwen dat er geen lid der Kamer is, die een zoo ruim gebruik maakt van het
regt van correctie als de beer Groen. . . Zeer blijkbaar heeft hij zich toegelegd op
verzachting zijner rede. Het bijtende dat daarin misschien meer dan gewoonlijk lag, is zooveel mogelijk , weggenomen. Wij lezen bijv. : „ Het is voor
mij behoefte , ook thans te herhalen dat hij in mijn oog een exceptioneel man
is, die zonder onopregtheid kan doen , wat door een ander zonder onopregtheid niet zou kunnen worden verrigt." Wij hoorden daarentegen met veelbeteekenden klemtoon op de woordjes nog, nog. „ Ik noemde hem een exceptioneel man, die zonder onopregtheid kan doen , wat in een ander onopregt
zou zijn ; nog, .. nog .. doe ik hetzelfde." — Waarlijk, den indruk , dien bet
gesprukene op iederen hoorder moest Timken, zal de lezer van het Bijblad
niet ontvangen."
Ter constatering van den klemtoon zie ik geen kans meer ; doch over
het gebruik van het regt van correctie kan iedereen oordeelen door vergelijking met de stenografische opteekening (zie p. 288 4 ).
Hoe ver mijns inziens het regt van correctie gaat heb ik ontwikkeld in
de beraadslaging over een gewijzigd Reglement op de stenografie (hierboven
I. 291-295).
Met de billijkheid jegens den Minister zou in strijd geweest zijn verzachting van hetgeen aanleiding gaf tot den naval ; doch aan zoodanige verzachting had ik , althans in mijn eigen belang , geen behoefte ; bij de bewustheid dat , ook te dezer gelegenheid , ik , zonder iets te verbloemen, evenwel
den persoon en het karakter van den Minister , zooveel doenlijk, in een
verschoonend daglicht heb gesteld.
,

„ Ik ben mij," zegt de Minister , van geen bedrog en misleiding bewust."
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Wie meer dan ik heeft, bij elke gissing omtrent het raadselachtig gedrag,
goede trouw , die zelfmisleiding niet uitsluit, op den voorgrond gesteld ?
„ De kleine minderheid heeft het regt niet alles te zeggen wat strekken
kan om smart en pijn te veroorzaken en dat te doen met het opzet om te
grieven." — De Minister heeft het regt niet zoodanig een drijfveer te onderstellen , waar ik verpligt was tot getuigenis geven , zonder aanneming des
persoons , tegen eene handelwijs die, in mijne schatting , onberekenbaar nadeel gesticht heeft !
„ Men heeft getracht mij Minister des Konings belagchelijk te m4ken." — Ik herhaal wat ik op 25 November 1856, toen de Minister ook van
ironie sprak , gezegd heb: „ Ik teeken daartegen protest aan de grondtoon
was ernst, geevenredigd aan het gewigt van het onderwerp en met een diep
smartgevoel."
„ Een kunstig zamenweefsel van woorden en voorstelling van feiten." — Er
is bier geen andere kunst dan de onbewimpelde voordragt van hetgeen geschied is; het geven , met eenvoudigen waarheidsziu , van inlichtingen , voor
zoo ver ik daartoe bevoegd en verpligt was.
De hoogleeraar de Bosch Kemper, in een Open Brief aan mij , vermeldt dat
hij zich de diepe verontwaardiging van den Minister zeer goed kan voorstellen.
Om twee redenen.
Vooreerst , omdat de Minister verklaard had dat persoonlijke verdediging
in de Staten-Generaal niet te huis behoorde.
Hierop was reeds aan den Minister geantwoord (hierboven p. 235*). Wanneer men persoonlijke verdediging welke niet te pas komt, ook tot politieke
handelingen uitstrekt, kan er van ministeriele verantwoordelijkheid geen
sprake meer zijn.
Ten anderen , omdat de Minister aldus tegen de twee laatste nummers van
mijn geschrift over het ontwerp van wet (p. 123-210) geprotesteerd heeft.
Welligt dus zou, ook volgens den hoogleeraar, de rede van 10 Julij op zich zelf
ter verontschuldiging van den Minister niet genoegzaam geweest zijn. Evenwel er is geen schijn of schaduw van bewijs dat hij aan die vertoogen
gedacht heeft. Veeleer zou de lezing althans van het laatste hem zachter jegens mij hebben gestemd.
Sommigeu hebben in die kreet van verontwaardiging een oratorische wending (om niet te antwoorden) gezien. Ik zou dit niet onvoorwaardelijk
men. Mij dunkt dat veeleer verwarring van het oogenblik oorzaak geweest
is van hetgeen , in dergelijken toestand , overeenkwam met parlementaire
taktiek. Herinnering aan het gebeurde bragt in een gemoedsstemming,
weinig geschikt voor kalm overleg. Daarom juist had ik eenig beraad wenschelijk gekeurd. Daarom had ik reeds den vorigen dag (p. 274*) stellig
aangekondigd , wat buitendien kon worden verwacht, dat ik de kleine minderheid verdedigen zou tegen de herhaalde aanvallen van het Kabinet.
Merkwaardig was de repliek van den heer Thorbecke omtrent zijne opvatting van het Christendom.
Om mij op den voet te volgen zou hij een theologisehen strijd moeten beginnen. Hetgeen ik zeide , had, dacht ik , alleen tot de Godgeleerdheid
ook van den geloovigen daglooner betrekking.
„ Een Christendom boven geloofsverdeeldheid sluit geene bijzondere geloofsbelijdenis, noch die van anderen , noch de mijne uit. Het staat boven alle
jdenissen en omvat ze alien." — Een Christendom , boven geloofsgeloofsbeli
verdeeldheid van Israeliet en Christen , is geen Christendom meer.
„Dat in alien gevalle de Christelijke deugden boven verschil van geloof
zijn , schijnt mij ontwijfelbaar." Ons komt het ontwijfelbaar voor dat met
het kenmerkende van Christelijk geloof het kenmerkende ook van Christelijke deugd wegvalt.
„ De geachte spreker heeft mij deze verschrikkelijke sorites voorgehouden.
„ Het Christendom, dat gij bedoelt, is algemeene godsdienst algemeene
godsdienst is een dor deism; deisme is rationalisme rationalisme is neologisme; neologisme is ongeloof. Derbalve een van beide : men is of op uwe
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wijze, op die van den geachten spreker, godsdienstig , of men is atheist." —
Misschien zou ik kunnen wijzen op de aaneenschakeling der begrippen , gelijk ze door mij aangeduid is in Ongeloof en Revolutie (p. 225, vgg.). Liever evenwel antwoord ik met de woorden van Guizot „ Quelle est au fond
et religieusement parlant , la grande question , la question supreme qui preoccupe aujourd'hui les esprits ? C'est la question posee entre ceux qui ne
reconnaissent pas un ordre surnaturel , certain et souverain , quoiqu' impenetrable a la raison humaine ; la question posee , pour appeler les chosen
par leur nom, entre le supernaturalisme et le rationalisme. D'un cote les
incredules , les pantheistes , les sceptiques de toute sorte, les purs rationalistes , de l'autre les cbretiens.... Est-ce a dire qu'entre tous ceux qui Wadmettent pas l'ordre surnaturel, incredules ou sceptiques, athees ou rationalistes , it y ait parite et confusion? A Dieu ne plaise non seulement que je
dice jamais, mais que jamais je pense une si absurde et si odieuse iniquite!"
Zedelijke opleiding is , volgens den beer Thorbecke, van de school niet uitgesloten ; maar de school is niet eene plaats van godsdienstige opvoeding.
Omtrent mijne bezorgdheid was hij gerust. Waarom? hem was overgelegd een
lijstje mijner voorspellingen, en van de provinciale wet had ik o. a. gezegd „ er
zullen provinciale clubs ontstaan." Evenwel op de bladzijde zelve van het citaat
(I. 344) leest men : „ Wierden ooit de beginsels van hies- en provinciale
wetten ontwikkeld , ze zouden leiden tot tweedragt , tot de overmagt van
het gepeupel." Ook twijfel ik of op het lijstje vermeld was de waarschuwing
die ik in 1851 en 1852 (dus voor 19 April 1853) aan den toenmaligen
Minister van Binnenlandsche Zaken gaf : Op 29 November 1851. „ Vastheid van wil is een karaktertrek van den Minister dien ik hoog waardeer,
maar, indien vastheid van wil zich daarin moest openbaren , dat gevaarlijke
beginselen in wetten wierden geformuleerd , wensch en vertrouw ik — en
het zal gebeuren , indien wij niet van het voorgeslacht ontaard zijn —
dat zijne veerkracht breke op de veerkracht van het Nederlandsche Volk!"
Op 13 November 1852. „ „ L'action mysterieuse et profonde des questions
religieuses trompe tous les calculs ; elle tend le piege le plus invisible et le
plus inevitable a la politique mondaine ;" dat is, aan die politiek , waarbij men
de beginselen , die wij belijden , beschouwt als zoo verheven , dat zij niet in
practijk zijn te brengen."
De vierde alinea van Art. 22 werd door den Minister van Justitie verdedigd. Op de lange repliek in de Memorie van beantwoording volgde nu , als
lof- en lijkrede van het verzoeningsmiddel , een uitvoerig betoog. — Het was
voor de Regering dure pligt dit alinea voor te dragen. „ Nu op de Staatsschool
geen positief leerstellig christelijk element kan worden toegelaten , moet het be-.
ginsel worden gehuldigd dat en billijkheid en regtvaardigheid en edelmoedigheid medebrengt om subsidie van staatswege aan het bijzonder onderwijs
te kunnen verleenen. De Regering stelt er prijs op dat bet regt van vrijheid des gewetens ongekrenkt worde gehandhaafd en aan de nakomelingschap overgeleverd. Het is een van de dierbaarste, een van de heiligste
kleinooden in ons land altijd meer dan elders gewaardeerd , en daarmede
staat dit middel in het naauwste verband. Daarom heeft de Regering gemeeiid het te moeten voordragen."
Hierop werd het amendement ter verwerping van het alinea in stemming
gebragt. In April schreef men : „Aan de stemming over dit alinea , indien
het ooit in stemming komt, zal het kunnen blijken hoe ver , waar de Regering aan de voordragt van een eigen denkbeeld zich waagt, haar eigen
kracht reikt 1 ." Het amendement werd aangenomen met algemeene stemmen.
En oogenblikkelijk volgde , niet waar? de intrekking der wet! eener wet
die, nu, volgens de eigen verklaring van den Minister, en met billijkheid
en niet regtvaardigheid en met edelmoedigheid en met het echt-nederlandsch
dierbaar en heilig kleinood van gewetensvrijheid in strijd was?
Welneen ! reeds na de lezing der Memorie van beantwoording werd ge0. v. W. p. 27-30.
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zegd : „ het schijnt niet dat de Regering haar leven voor het alinea veil
heeft," en de Minister had de warme pleitrnemorie besloten met eene zinsnede waaruit bleek dat hij zich reeds nedergelegd had bij de beslissing die
iedereen te gemoet zag,. „ Overigens laat de Regering dit punt aan de beslissing van de Kamer over en zal zich , in geval van verwerping , troosten
met het „si defuerint vires tamen erat laudanda voluntas."
Art. 22 werd aangenomen met 45 tegen 20 stemmen.
Het zwijgen , dat mij , na deze uitkomst , voegzaam toescheen , is mij te aangenamer geweest om de uitstekende wijs waarop door mijne vrienden voor de
vrijheid van bijzonder onderwijs gezorgd werd. Aan den heer Elont van Soeterwoude hebben wij een nieuw artikel te danken , tegen misbruik van het visa der
plaatselijke overheid tot weigering of oponthoud. Het amendement van Nispen , waarbij aan het hoofd ook eerier bijzondere school een hulponderwijzer
zou kunnen worden gesteld , werd verworpen , ook na het beroep op de Grondwet : „ Ik geloof dat men zich met regt mag, afvra,9;en , of men niet handelt
tegen den geest der Grondwet ? de Staat kan de eischen van bekwaamheid
en alle andere eischen voor het openbaar onderwijs hoog stellen , maar ik geloof
niet dat de Staat geregtigd is de eischen voor het openbaar onderwijs hooger
te stellen dan voor zijn eigen onderwijs. Dat doet men nu. Men zal de
tot nu toe uitgeoefende regten ook krenken , want die zullen niet larger op
denzelfden voet mogen worden uitgeoefend. In hoe vele weeshuizen werd
niet tot nu toe voor een klein getal kinderen de benoeming van een onderwijzer , zelfs van den vierden rang toegelaten ? dat zal vervallen , want
de vereischten van een derden rang zullen zelfs niet genoegzaam zijn voor
den hulponderwijzer. Is dit billijk a?"
Het bleek weder , op velerlei wijs , ook sointijds door snelheid van afdoening , dat het bijzonder onderwijs , waar het aan de godsdienstige behoeften tegemoetkomt , bij eene rnagtige partij niet in de gunst is.
Op 20 Julij werd de wet aangenomen met 47 tegen 13 b stemmen.
Terstond verliet ik de zaal , met achterlating van dezen brief aan den
Voorzitter.
„ Nu de beraadslaging over de wet op het Lager Onderwijs is afgeloopen ,
neeni ik , met smart , doch nit persoonlijk plig,tbesef en na rijp beraad , miju
ontslag als lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Gelief, Mijnheer de Voorzitter ! met de uitdrukking mijner hoogachting ,
te ontvangen en ook aan de Kamer over te bren2:en, mijn dank voor de welwillendheid die mij , bij menig verschil in zienswijze, van de meeste leden
ten deel viel."
De reden van mijn ontslag is trader ontwikkeld in mijn Open Brief
aan het bestuur der tries-vereeniging Nederland en Oranje te Leiden.

Woorden van den heer ELOUT VAN SOETERWOUDE.
b MACKAY, BOTS, MEYLINK ,
DOMMER VAN POLDERSVELDT , ELOUT VAN SOETERWOUDE, VAN FOREEST , VAN REED)
VAN OUDTSHO.;EN, VAN LIJN DEN, LUYBEN, VAN NISPEN VAN SIVENAER, GROEN VAN
PRINSTERER, VAN WINTE,SHOVEN en IforFm.N.

* Om het bezwaarlijke eener splitsing van het Advies, is reeds
(p. 63-66 en 71) het een en ander opgenomen wat onder de rubriek
Hooger Onderwijs behoort.

HOOGER ONDERWIJS.
21 December 1850.
Vooral ook in den toestand der Academia dacht ik dat, bij de onmogelijkheid van algemeene regeling, partiele voorziening wenschelijk en ,
na den arbeid der Staats-Commissie van 1849 , niet ondoenlijk was. Van
hier dit Advies bij de Begrooting (afdeeling Onderwijs).

Ik wensch te spreken over het onderwijs. Niet over het lager
onderwijs ; mijne denkbeelden daaromtrent zijn bekend ; het zou
niet van eenig nut zijn thans op dit onderwerp terug te komen.
1k wensch te spreken over het hooger onderwijs , over den toestand
der Academien. Ik wensch een denkbeeld aan de Kamer en aan
den Minister te onderwerpen , hetwelk in mijne afdeeling bijval
gehad heeft; namelijk, of, in verband met het rapport der Staatscommissie van 1849, het niet mogelijk zou zijn reeds in 1851
eene belangrijke verbetering in het hooger onderwijs te brengen ?
Er is periculum in mora. De toestand der Hoogescholen — het
is welligt eenigzins stout gesproken — acht ik in menig opzigt
betreurenswaard. Vooraf evenwel doe ik opmerken , vooreerst , dat
niemand weer dan ik , waardeert de verdiensten der uitstekende
mannen , die in onderscheiden vakken aan onze hoogescholen tot
sieraad verstrekken ; ten andere , dat mijne aanmerkingen betreffen
enkel de wetenschappen , waarover mij , ik zeg niet een oordeel te
vellen , maar eene meening te uiten vergund is ; eindelijk , dat op
al hetgeen ik zeggen zal uitzonderingen bestaan , dat ik spreek in
het algemeen. Nu herhaal ik , de gesteldheid onzer Academien is
in menig opzigt bedroevend ; niet welligt wat den aard en den
omvang van het onderwijs betreft, maar in verband tot de geheele
ontwikkeling der Natie.
Wat zijn Academien ? wat is haar doel ? Jaarlijks te leveren
een aantal practische mannen , om in onderscheidene vakken aan
de dagelijksche en usuele behoeften der maatschappij te voldoen?
in den tegenwoordigen toestand der wetenschap, bij de menigvuldigheid der boeken , zou men , indien dit het eenige doel der Academien ware , ze welligt bij maatregel van bezuiniging kunnen
afschaffen. Neen , het doel is hooger. Door concentratie van uitstekende talenten en door een leven , uitsluitend aan de studien
gewijd, door den geheelen aard der inrigting , moeten zij eene
15
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geholeerd standpunt niet mogelijk is. Aldus wordt een ijver en
liefde voor de wetenschap zelve geboren , waardoor velen worden
bezield ; welke hen , ook na het verlaten der Academie , hovel' het
gewone peil der practische wereld verheft ; welke hen doordringt
met een gloed , bij afzonderlijke beoefening zelden verkrijgbaar ,
en die , ook te midden van den meer somberen en kouden atmosfeer des maatschappelijken levens , verlicht en verwarmt. De
Franschen , even als wij , hebben voor hetgeen ik bedoel eene
uitdrukking die zeer juist is. Wij gebruiken bet woord brandpunt , de Franschen foyer ; zij spreken van foyer de lumiere et de
civilisation.
Ziedaar waartoe eene Academie bestemd is. Een
brandpunt van licht , leven en gloed , dat weldadigen invloed
overal verspreidt, eene alles doordringende kracht heeft , en met
zijne stralen ook den verst afgelegene bereikt. Eene andere vergelijking ontleen ik aan het onderwerp dat zoo even behandeld
is 1 . Stel, voor een oogenblik, ter zij de al wat op Nederlandschen
bodem , bij de gedachte aan dijken en dijkbreuk , voor de juistheid
van het beeld schadelijk zou kunnen zijn. 1k wijs u op den
prachtigen stroom , die niet hugs zijne oevers alleen vruchtbaarheid en zegen doet ontstaan , maar door menigvuldigheid van beken
en kanalen het geheele land bevochtigt ; zoodat overal , ook in de
meest verwijderde streek , met het wassen van den stroom , de waterspiegel zich weldadig en zegenrijk verheft.
Nu vraag ik : beantwoorden thans de Academien hier te lande
eenigzins aan dit ideaal ? me dunkt, neen. Sedert lang wordt
dit betwijfeld en ontkend. 1k beroep mij op hetgeen in 1828 plaats
gehad heeft , toen ook eene Staats-commissie voor het hooger onderwijs benoemd werd. Veel dat verkeerd was , heeft zich toen met
de behoefte aan verandering en herziening vermengd; maar men
heeft toch te regt ingezien dat aan den toestand onzer Academien
veel ontbrak. 1k beroep mij in de tweede plaats op het rapport
der Staats-commissie van 1849. De Commissie doet met nadruk
opmerken dat de inwendige toestand der universiteiten hervorming
eischt , dat er veel te verbeteren vale, dat zij geheel andere beginselen gevolgd heeft. 1k beroep mij op het laatste verslag der Regering over het onderwijs. De volgende bijzonderheid vooral is opmerkenswaard. Overal is het oordeel der professoren omtrent de
studerende jongelingschap in het algemeen gunstig (het is ook hard
van hen aan wie men zijne zorgen besteedt , een ongunstig getuigenis te moeten afleggen) ; maar de gunstige tint verliest zich ,
zoodra men op de bijzonderheden let. De Commissie uit deze
Kamer , belast met het uitbrengen van rapport over het verslag,
heeft dit aldus kenbaar gemaakt :
„ De hoogleeraren schijnen over het algemeen vrij wel , somtijds uitmun-
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en over de vruchten van het onderwijs. Uwe Commissie mag evenwel niet
verzwijgen dat zij zich tevens bekiagen , nu eens over de moeijelijkheid om
de jongelieden tot openbare dispuut-collegien en practische oefeningen te dringen , dan weder over den minderen ijver na de aflegging van het candidaatsexamen in de regten geopenbaard meermalen over het weinig of niet schrijven
van dissertatien , hetgeen , volgens de regtsgeleerde faculteit te Groningen ,
zelfs door zeer kundige en ijverige studenten niet nieer geschiedt. De faculteit vertrouwt dat dit het gevolg zal geweest zijn van toevallige omstandigheden."

Welke die toevallige omstandigheden waren, wordt niet vermeld.
Uwe Commissie heeft gemeend er te mogen bijvoegen : „Het is
welligt geene gewaagde gissing , dat daartoe zal hebben medegewerkt een droevig verschijnsel van dezen tijd, de geringe belangstelling in de studie zelve, de gewoonte om haar enkel als een
middel te beschouwen ter spoedige verkrijging van een stand in
de maatschappij." En nu beroep ik mij , niet op officiele stukken , niet op rapporten, maar op onze eigene bewustheid , op
hetgeen van publieke notorieteit is , op hetgeen ieder onzer , die
zich in betrekking stelt tot hoogleeraren en studenten , kan weten , en dan vrees ik dat een karaktertrek van de tegenwoordige gesteldheid onzer Academien is de geringe belangstelling in
de studie zelve , de gewoonte om haar enkel als een middel te beschouwen ter spoedige verkrijging van een stand in de maatschappij.
Bit noem ik een opmerkenswaardig verschijnsel; dit verschijnsel
noem ik noodlottig.
Ik heb , in verband met hetgeen ik omtrent de bestemming der
Academien gezegd heb , nog een ander argument. Ik ontleen het
nit den toestand der geheele Natie, wat wetenschappelijke ontwikkeling betreft. 1k zal mij nu ook enkel bepalen tot datgene waarover ik , als welligt eenigzins deskundig, wagers durf
eigen denkbeelden in het midden te brengen. Indien de tijd niet
zoo ver verloopen was, en het niet onbescheiden ware, zelfs over
een onderwerp van zoo hoog gewigt , u Lang bezig te houden , zou
ik wenschen dit aan te toonen , met betrekking tot de studie
der oude talen , tot onze eigen geschiedenis , tot onze eigen litteratuur. Ik MO' nu bij het staatsregt. Vraag u zelven of hoe
de toestand is der periodieke drukpers ? Zijn er vele dagbladen ,
waarin , gelijk in andere landen , met kennis van zaken en vastheid van beginsel , doeltreffende discussie over gewigtige punten
van staatsregt gevoerd wordt ? 1k mag mij niet in bijzonderheden
verdiepen ; een voorbeeld , waardoor mijn denkbeeld misschien toegelicht wordt.
Wij hebben in ons land een voortreffelijk tijdschrift, waarin
eenigen van onze uitstekendste rnannen de pen voeren , een tijdschrift dat den titel van „de Gids" in menig opzigt verdiend
heeft. Dikwijls heb ik daarin, ook bij verschil van zienswijze ,
met verlangen 'mar politieke beschouwingen gezocht; dikwijls veel
Open nu
gevonden dat mij tot nut en leering heeft verstrekt.
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dergelijk tijdschrift, dien Girls, in Augustus en September 1850,
in het zoo gewigtige tijdstip, toen , bij de practijk der regtstreeksche verkiezingen , meer dan ooit raad en voorlichting , uit
politieke beginselen afgeleid , te pas kwam. 1k herinner mij nog
met hoeveel belangstelling ik dat tijdschrift toen heb opgenomen,
vertrouwende dat het in overeenstemming met het hoog belang van
het oogenblik was. En nu heb ik den inhoud opgeteekend. De
Kamer beoordeele , in hoever dit uitstekende politieke tijdschrift
bevatte wat ter voorlichting van de Natie, in gewigtige belangen , op een kritiek oogenblik, nut hebben kan. Een bibliographisch album , dat uit den aard der zaak van meer ondergeschikt
belang was ; een artikel van een schrijver dien men altijd gaarne
leest , kapitein Knoop uit Breda , doch dat betrekking heeft , niet
op 1850, maar op 1815. Vervolgens twee uitmuntende artikelen
over de natuurliike geschiedenis der scheming ; een onderwerp, altijd aan de orde van den dag , maar dat niet regtstreeks in betrekking tot de politieke gesteldheid van het oogenblik stood.
Voorts een artikel over Hollandsche dramatische poezij een over
de hedendaagsche opera ; eindelijk navolgingen van een zekeren
Hypolyte Violan, waarschijnlijk aan velen uwer nog onbekend. Dit
voorbeeld heeft eene belagchelijke zijde, maar het is tevens ernstige opmerkzaamheid waard. Het toont in een yak , dat meer dan
andere populair schijnt, waarin bijkans iedereen zich tot onderzoek
en uitspraak bevoegd acht , hoe weinig de Natie wetenschappelijk
gevormd is ; hoe weinig invloed hooger sfeer op den lageren dampkring gehad heeft ; hoe weinig verband er tusschen deskundigen
en het lezend publiek is ; hoe weinig rekening er op de belangstelling van het algemeen kan worden gemaakt ; zoodat zelfs
uitstekende mannen , die de taak op zich hebben genomen om
leidslieden te zijn, waarschijnlijk omdat zij van de geringe sympathie voor de meest gewigtige aangelegenheden overtuigd zijn, in
een dergelijk oogenblik tijd en talent aan zoogenaamde liefhebberijstudien hebben besteed. Breng dit voorbeeld over op de wetenschap in het algemeen, en gij zult u een denkbeeld maken van
hetgeen ik bedoel, wanneer ik beweer dat de toestand der Academien , wat haar invloed ter vorming en ontwikkeling van de
Natie betreft, in menig opzigt betreurenswaardig is.
Ja , er is periculum in mores , en hoe komt eene spoedige voorziening tot stand ? volgens de aangenomene routine welligt ? langs
het spoor waarin we , ten aanzien van het vijfde der additionnele
artikelen van de Grondwet, geraakt zijn ? Bij de menigvuldigheid
der belangrijke onderwerpen , bij het aantal en gewigt der bezwaren
omtrent eene algemeene reorganisatie van het onderwijs, is het
blijkbaar, ook zonder dat ik mij in eenige ontwikkeling der eventualiteiten begeef, dat er geenerlei berekening te maken is omtrent
den tijd waarop iets voor de verbetering der Academien zal kunnen
worden verrigt.
Nu vraag ik : komt niet juist hier een partiele maatregel te pas?
;

-- 219 —
Me dunkt dat de wenschelijkheid van dergelijke voorziening bij
de Kamer veld wint. Ik heb met de grootste belangstelling de
discussie over het departement van Justitie gevolgd, ook omdat
uit de redevoeringen van sprekers van geheel verschillende rigting
(bijv. van onze twee medeleden uit Gouda a en van mijnen vriend
uit Nijmegen b) , gebleken is dat de noodzakelijkheid van gedeeltelijke verbeteringen in het oog valt. De Minister van Justitie heeft
te regt gewaarschuwd tegen partiele verbeteringen waardoor men
met een stouten , onvoorzigtigen greep het geheel zou desorganiseren. Door den greep dien ik op het oog heb, zou niet gedesorganiseerd , maar de grondslag eener organisatie gelegd worden. Dit
zal blijken , indien de Kamer mij vergunt nog met beknoptheid
aan te wijzen, welke de voorname oorzaak van het kwaad is , en
hoe gemakkelijk vergelijkenderwijze daarin zou kunnen worden voorzien. Iedereen gevoelt dat het hier een onderwerp van het hoogste
belang, den hartader van hooger volks-ontwikkeling, geldt.
AN at is de oorzaak van het kwaad ? vooral gebrek aan
Niet als of men bij het ontwerpen der reglementen van 1815 onderdrukking der vrijheid bedoeld had. Ik zou wat ik op het oog
heb , welligt beter uitdrukken , door gebrek aan vrije beweging in
de practijk. In de practijk is , ten gevolge van die reglementen,
de vrije beweging onderdrukt. Onze Academien hebben , om de
betrekkelijk geringe bijdragen welke de schatkist haar geven kan,
een klein getal hoogleeraren. Zelden wordt dus dezelfde specialiteit
behandeld op tweederlei witize ; tot het bijwonen van vele collegien
is men ter erlanging van testimonia verpligt, en , in strijd met
hetgeen op buitenlandsche Academien plaats heeft, is het bijkans
onmogelijk , on der den officielen titel , personen aan de Academien
te verbinden , welke buiten den kring van het professoraat een
ander systema voorstaan dan hetgeen door den hoogleeraar , als
het eenige ware , geijkt is. Bit een en ander te zamen heeft de
vrijheid van ontwikkeling gesmoord , voor de wetenschap omnisbaar. En het kan niet anders. Hoe ligt toch gebeurt dat een
Gouvernement , zelfs na het naauwkeurigst onderzoek , niet gelukkig is in zijne keuze, of ook dat de gelukkige keuze, naderhand,
wanneer eenmaal de hoogleeraars-zetel is ingenomen, blijkt niet
zoo gelukkig te zijn geweest ; omdat de hoogleeraar , eenmaal benoemd , zich met minder ijver en lust dan verwacht mogt worden , op de hem te beurt gevallen wetenschap toelegt? ik zal geene
voorbeelden aanhalen : exempla odiosa ; maar ik vraag : zou het
in ons Vaderland aan voorbeelden ontbreken dat aldus de eene
of andere wetenschap op den achtergrond geraakt is ? Maar dit
is niet het eenige. Stel u het tegenovergestelde voor : eene bij
uitnemendheid gelukkige keus; een onzer uitstekendste landgenooten op den professoralen zetel ; maar het ontbreekt hem aan
hetgeen zoo noodig is voor de ontwikkeling van elke wetenschap,
zoo noodig voor ons alien ; aan tegenkanting, aan tegenspraak.
a VAN DER LINDEN en METMAN.
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Wat zal het geval zijn ? ingenomenheid met eigen stelsel zal
hem meer en meer in eenzijdigheid doen vervallen. En hoe zal
het met de jongelieden , met de studenten , gaan? De Hollandsche studenten zijn in het algemeen Diet slechts leerzaam , maar
ook , dit ligt misschien in het karakter der Natie , eenigzins gedwee. Daarbij , en ook dezen karaktertrek hebben zij met den landaard gemeen , zij zijn gouvernementaal , nemen bij voorkeur aan
wat op officiele wijze wordt voorgesteld. Zij zijn daarenboven , te
meer om den zeer jeugdigen leeftijd waarop de hoogeschool hier
te lande bezocht wordt , ligtelijk ingenomen met een bekwamen
leermeester , en worden spoedig door den indruk van buitengewone
talenten medegesleept. Wat is nu het gevolg der zamenwerking
van dezelfde oorzaak op hoogleeraren en studenten dat de beoefening der wetenschap het karakter van eenziejdigheid verkrijgt.
Een van beiden : het onderzoek blijft oppervlakkig ; waarom veel
moeite besteed aan nadere toetsing van hetgeen men als boven alle
bedenking verheven beschouwt ! of het onderzoek geschiedt uitsluitend in dezelfde rigting , zoodat men, door voortgezette studie,
telkens eenzijdiger wordt. — Hiervan is ook een ander gebrek ,
aanmatiging en overdreven zelfvertrouwen , het natuurlijk gevolg.
1k bepaal mij weder bij het Staatsregt. Ongelooflijk , en op deze
wijze alleen verklaarbaar,, zijn de verschijnselen welke men op het
terrein dezer wetenschap ontmoet , en in de ingenomenheid met
eigen begrippen , en in de geringschatting van hetgeen door anderen geleerd wordt. Velen uwer zullen welligt daaromtrent soortgelijke ervaring als ik zelf, gehad hebben. Thans ben ik in meer
gunstige positie; nu het meer openbaar wordt dat de zienswijze
door mij voorgestaan tot eene der hoofdrigtingen behoort, waarin
de beoefenaars van wetenschap en politiek ook elders verdeeld zijn.
Te voren , wanneer ik met jongelieden in gesprek raakte die versch
van de hoogeschool aangekomen waren, ben ik dikwerf verlegen
geweest. 1k gevoelde, ook waar zij het beleefdelijk ontveinsden ,
dat zij nit de hoogte neerzagen op al wat door mij in het midden kon worden gebragt. 1k gevoelde dat door een voorstander
van verouderde begrippen , tegenover hen geheel in den grondtoon der eeuw en op de hoogte van den dag, eigenlijk droevig
figuur gemaakt werd.
Aldus is , in sommige wetenschappen althans , een geest van
monopolie, van coterie, van conventionnele eigenwiisheid ontstaan ;
schadelijk , ook voor een goed systeem. ook als een wetenschappelijk geheel hoofdzakelijk waar is, blijft tegenspraak nuttig en
onmisbaar. Elk systeem , door menschen ontworpen, is met velerlei gebreken vermengd ; ter zuivering wordt wrijving van gedachten vereischt. De waarheid treedt , juist door den strijd te
voorschijn , met verdubbelde kracht. Strijd is bovendien noodig,
opdat er algemeene belangstelling zij. Gebrek aan botsing der gedachten , aan ontwikkeling door strijd, heeft meer nadeel aan de
wetenschap , aan het Vaderland , berokkend dan men misschien on-
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derstelt. Men wil vrede ook in de wetenschap. Wanneer iemand
polemiseert , vervalt hij al ligt in verdenking dat hij een liefdeloos
mensch is ; alzoo wil men rust , slapheid , naauw aan slaperigheid
verwant ; droomerigheid , waardoor men langzamerhand , uit kracht
der vis dormitiva , in doodslaap zou worden gebragt. Daartegen
moet worden gewaakt. Daartegen hebben wij een prikkel noodig ;
in die eenzijdigheid moet verandering worden gebragt. En nu het
middel daartegen ? het is eenvoudig : concurrentie en vrijheid. Ik
zeg niet dat vrijheid alleen den bloei der wetenschappen te weeg
brengen zal. Herinnert u de scheepvaartwetten. Heeft iemand ,
zelfs onder de sterkste voorstanders , beweerd dat de verlevendiging van den handel zou ontstaan uit die wetten alleen ? Integendeel ; de belemmoringen , zeide men , moeten uit den weg worden geruimd , maar ook de wegneming zal , zoo veerkracht der
Natie ontbreekt , nutteloos zijn. Evenzoo hier ; neem de hinderpaal
weg , geef vrijen loop aan een veelzijdig onderzoek der waarheid ;
dan is , al blijft de veerkracht uwer landgenooten onmisbaar , door
uwe medewerking de weg naar goede uitkomsten gebaand. Van
de scheepvaartwetten ben ik geen voorstander geweest ; waarom
niet ? omdat ik eene enquae als noodig beschouwd heb. her
is de enquelle geschied ; begonnen reeds in 1828 , onlangs in 1849
hernieuwd. Het onderzoek is , iri hetgeen door mij verlangd wordt ,
tot rijpheid gebragt. Het middel dat ik voorsta , is geen ander
dan wat door de Commissie op den voorgrond gesteld is.
Fri).
heid ! Vrijheid voor bijzondere inrigtingen van hooger onderwijs ;
afschaffing der verpligting om collegie te houden ; mogelijkheid
om privaat-docenten aan het academisch onderwijs te verbinden.
Daartegenover een stelsel van deugdelijke examina , als waarborg
dat de vrijheid niet zal worden misbruikt ; de Commissie verlangt
geen preventief, maar een repressief systeem.
Daar ligt nu het uitnemend Rapport , het werk van hen die met
alle regt onder de bekwaamste deskundigen geteld worden waaraan zoo-veel zorg en ijver is besteed. Zal dit thans weder jaren
blijven liggen , even als het rapport van 1828 , zonder dat er jets
aan worde gedaan ? zal het gewigtig onderwerp , ook nu weder, op
de lange baan worden geschoven ? Dit is onnoodig. Er zij slechts
overleg tusschen de Commissie en den Minister : de Commissie ,
wier rapport van bevoegdheid getuigenis draagt ; den Minister die ,
reeds in 1829 , de vrijheid van onderwijs in Nederland heeft verdedigd , en door niemand meer dan door mij als een der uitstekendste sieraden onzer Academien gewaardeerd werd.
-

De heer van Goltstein was van de verslapping van zin voor de we.
tenschap niet overtuigd ook werd door mij te veel van de Academia verlangd. Volgens den Minister van Binnenlandsche Zaken moest de oorzaak
van wat ik betreurde minder in het gebrek der instellingen dan in gebrek aan veerkracht worden gezocht.
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Ik wensch aan het lid uit Utrecht te doen opmerken dat de
geheele, strekking van mijne rede is geweest om te verwijzen naar
de raadgevingen in het rapport der Staats-commissie van 1849 ,
welke hij zelf met zijne handteekening heeft bekrachtigd. Den
Minister moet ik antwoorden dat ik zijne verdiensten in onderwijs
en wetenschap waardeer, , en dit ook heden aan het slot mijner
rede getoond heb. Hij betreurt dat ik het gewigtig onderwerp op
dit oogenblik onder de aandacht van het Gouvernement heb gebragt. Maar de Kamer en de Natie en de Minister zelf zal erkennen dat het vinden van geschikte gelegenheid niet ligt valt.
Immers , het Adres is een bloot compliment ; interpellatie stremt
de werkzaamheden der Kamer ; het spreken bij de begrooting moet
liefst binnen den kring der finantiele quaestien worden beperkt; en,
zijn wij aan de speciale rubriek van het onderwijs gekomen , ook
dan is het oogenblik daar waarop , over het onderwijs , gesproken ?
neen , een diep stilzwijgen moet worden bewaard !
Ik dank den Minister voor de verzekering dat bijzondere inrigtingen van onderwijs , zoolang hij aan het hoofd van het departement is, volkomen vrijheid zullen genieten. Wat hij zegt omtrent
het vrijwillige der dwang-collegien , is minder juist. Vrijwillig ,
gelijk bij voorbeeld de vrijwillige leering het was ; vrijwillig , behoudens examen ; vrijwillig , met een schrikbeeld waartegen de vrije
wil der jongelieden zelden bestand is.
De Minister beweert dat we privaat-docenten kunnen hebben.
Quasi-privaat-docenten welligt; want het kenmerk en voorregt van
een privaat-docent bestaat hierin , dat hij , gelijk in andere landen ,
in het academisch organisme opgenomen zij. Het verschil is juist
in het olliciee/-wetenschappelijk karakter. De Minister zal zich ,
uit den tijd toen wij gezamenlijk te Leyden verkeerd hebben , een
treffend voorbeeld herinneren dat iemand, van wien voorwaar krachtige concurrentie kon worden verwacht a zich aldaar had nedergezet en de concurrentie schier niets beteekenend geweest is.
De Minister heeft mij in deze zaak ten onregte gelsoleerd. Ik
sta Diet alleen , ik steun op het Rapport der Staats-commissie van
1849, het is haar systeem dat ik in de voornaamste trekken
aanprijs.
Spoedige voorziening wensch ik, in hetgeen tot rijpheid gebragt
is ; waaromtrent geen verscheidenheid van inzigten bestaat ; wat ,
voor onverwijlde afdoening vatbaar,, evenwel , door het verwijzen
naar algemeene reorganisatie, verschoven wordt naar een zeer onzeker verschiet.
Ik eindig met een woord, gewigtig , omdat het de Grondwet
betreft. Volgens mijn wensch, zou juist verkregen worden wat de
in 1848 gewijzigde Grondwet in deze materie verlangt ; eene
behoorlijke vrijheid. Voorts moge de indiening van de wet op het
onderwijs, door het vorig bewind, voorgesteld worden als afdoening
der schuld van het vijfde additionnele artikel ; deze verontschul,
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diging betreft het lager onderwijs alleen , zoodat eene verordening op het hooger onderwijs behoort onder de wetten welke
men , met de Grondwet in de hand , zoo spoedig mogelijk te gemoet ziet.

26 November 1852.
*
Het krachteloos maken in 1850, het afschaffen in 1852 , van het in
1845 vastgestelde Staats- examen , heb ik betreurd. Het scheen mij , althans
zoolang de regeling van het onderwijs niet tot stand is gekomen , een onmisbare waarborg dat de jongelieden ter bijwoning van de Academische lessen niet ten eenemale ongeschikt zijn. De heer van Goltstein bragt het
onderwerp ter sprake.

•
Omtrent het staats examen stel ik twee aanmerkingen op
den voorgrond. Eerst , dat ik geen voorstander ben van het studeren enkel voor examina, en ook niet beweer dat het staats-examen , zoo als het in 1845 ingerigt werd , onverbeterlijk was ; dit
keur ik af, dat voorloopig onderzoek ten eenenmale vervalt. Ten
andere , dat de Minister gebruikt heeft een eenigzins stout woord ,
toen hij zeide dat men terugkomt op een beslist proces. Is revisie
ondenkbaar , en zou , in verband met de zedelijke verantwoordelijkheid van den Minister, het maken cener aanmerking niet vergund
zijn ? — Mtat de zaak zelve betreft , de vrijheid , zegt men , wordt
gewaarborgd. Gaarne zie ik de handhaving van vrijheden, maar
niet van elke vrijheid ; niet van de vrijheid om te luisteren naar
hetgeen men niet verstaat , en om, bijv. een leesmuseum te bezoeken ,
als men het a. b. c. niet kept. Men wijst op de wenschelijkheid dat
de Academie zij eene universiteit in den voormaligen zin. Misschien zou ook ik niet ongaarne in dit opzigt een tijdperk van
renaissance beleven ; maar, voor als nog, zijn de Academien instellingen waar jongelieden worden gevormd, die in gewigtige betrekkingen zich zullen toewijden aan de dienst van den Staat , van de
Kerk, van de maatschappij ; door verbetering van de hoogescholen
uit dit oogpunt zal tevens voor meer algemeene wetenschappelijke ontwikkeling der Natie worden gezorgd. Men spreekt veel
van een eind-examen. Dit zal waarschijnlijk reeds bestaan, zegt
men , ofschoon ik althans de waarschijnlijkheid betwijfel , wanneer
de jongelieden , die in 1852 aan de Academie zijn gekomen , ze
zullen verlaten. Men wijst dus op de mogelijkheid van een toekomstigen waarborg, als schadeloosstelling voor den waarborg waardoor het gevaar gekeerd werd. Geef eerst den beteren , voor dat
ge den , naar uw inzien , minderen ontneemt.
Al voert men het eind examen in , altijd zal er noodig zijn
een examen aan het begin. Voor wie worden examina verlangd
voor uitstekende jonge lieden zijn ze evenmin noodig als ze voor
hen hinderlijk zullen zijn. Het is om de middelmatigen , om het
-

-
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gros dergenen die de Academie bezoeken , te doen. Voor hen is
eene reeks examina noodig. Beschouwt men ze als leiddraad op
den academischen weg, dan moeten de stations, om afwijking te
beletten , niet te ver van elkander afstaan. Beschouwt meu ze
als schrikbeeld
en hiervoor is veel te zeggen — dan zal het ,
in een verwijderd verschiet , weinig invloed hebben.
De gevolgen der afschaffing zullen in de praktijk nadeeliger zijn
dan de Minister nu berekent. De gymnasien zullen wederom in
min gunstigen toestand geraken. Volgens den spreker uit Amersfoort a
en dit komt in het verslag voor, als het gevoelen van
vele leden is men nu teruggekeerd tot het oude, beproefde stelsel.
Hoe dan ? men wachte zich voor het post hoc, ergo propter hoc,
wanneer men beweert dat de Academien gebloeid hebben , omdat
men er werd toegelaten , zonder bewijs dat men in staat was de
lessen te volgen. Het beproefde stelsel is , naar het gevoelen van
de meeste deskundigen en van de Staatscommissie van 1849 , het
stelsel van 1845 , dat gunstigen invloed op de Latijnsche scholen
gehad heeft. Naast de gymnasien zullen een aantal inrigtingen en
eene concurrentie, niet (zoo als na 1845) in deugdelijk, maar in
goedkoop onderwijs ontstaan. De hoogleeraren zullen genoodzaakt
zijn of te dalen tot de onbekwaamheid van een groot gedeelte der
hoorders. Eerst zullen zij wederstand bieden, op den duur bezwijken. Het bezoeken der Academien door ongeschikten , zal nadeeligen invloed uitoefenen op het gedrag der jongelingschap. Ligt
het niet, in den aard der zaak , dat hij die, in het lezen onkundig , het leesmuseum bezoekt , de anderen afleidt , en hun tot last
of tot een slecht voorbeeld verstrekt ?
1k beroep mij op de Vereeniging van leeraren aan de gymnasien
en latijnsche scholen , zoo even door ons geacht medelid met zooveel billijken lof vermeld. Zij kan niet verbergen dat de maatregel een gevoelig nadeel voor de gymnasien zal te weeg brengen.
Voeg daarbij het oordeel van een sieraad der Leydsche hoogeschool , zonder vrees voor tegenspraak zeg ik, een sieraad van
het wetenschappelijk Europa, — den hoogleeraar Cobet, die dezer
dagen in eene uitmuntende toespraak aan de Leydsche academiejeugd de afschaffing van het staats-examen heeft afgekeurd, in bewoordingen die ik niet mededeel , omdat ik gaarne , ook hier , al
wat, zonder noodzaak, tot hartstogtelijkheid zou kunnen aanleiding
geven , vermijd 1
—

-

.

*),* Volgens den Minister was er bij sommigen in deze zaak een geest
1 Aldaar leest men o. a: „ O utinam sera poenitentia eos capiat, per quos
factum est, ut Academia Lugduno-Batava, olim optimarum artium mater ,
nuns multis sit inertiae et desidiae nutricula et nequitiae ac libidinum magistra."
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van oppositie; bij leeraars aan de gymnasien en philologen, eenzijdige beschouwing.

Over het staats examen zegt de Minister : de gymnasiarchen
verlangen de jongelieden lang te behouden; de philoloog wil dat ze
wel beslagen ten ijs komen; degenen die het staats-examen nuttig
achten , prijzen , uit geest van oppositie, wat het Gouvernement
afkeurt. De Vergadering beslisse of dit opweegt tegen de bezwaren , die in het midden gebragt zijn. Ik mag niet onopgemerkt
laten, dat ook nu de Minister -- meer dan wenschelijk is — de
discussie beperkt. Die strekking ligt in veel van hetgeen hij nu
en dan in het midden brengt; misschien is hij te zeer aan kortheid des tijds en veelvuldigheid van werkzaamheden gedachtig.
Thans verwijt hij ook mij , dat we bid' herhaling op dit punt terugkomen ; ik herinner mij niet dat ik over deze zaak vroeger, met
eenige uitvoerigheid, mijn gevoelen medegedeeld heb. Voorts beweert hij dat er geen aanleiding bestond om te spreken over het
staats-examen , omdat het is afgeschaft en er geen fondsen voor
zijn uitgetrokken. Is het dan ook al tegen de orde, wanneer men ,
na een voor de Academie zoo belangrijken maatregel , een bedcnking oppert ? zal door dergelijke wenken of lessen, die wij van
den Minister telkens ontvangen , de discussie niet nicer beperkt
worden dan voor goede uiteenzetting van denkbeelden wenschelijk is?
-

De Minister verwees , ter nadere bespreking, naar het ontwerp van wet
tot regeling van het onderwijs.

26 November 1855.
Net besluit van Augustus 1853 (waarbij het Staatsexa ► en , enkel
voor hen die de Gymnasien niet bezocht hadden, hersteld werd) scheen mij
in geen geval, zoo als het daar ligt, te kunnen blijven bestaan.

Ik behoor tot hen die in het Voorloopig Verslag den wensch
hebben geuit naar partiele wetten. De wensch komt met de rigting der Regering overeen. Vrij algemeen begint men te gevoelen de noodzakelijkheid van gedeelteliike voorziening tegenover
telkens terugwijkende organisatie. Ook van Regeringswege is dit
gevoelen meermalen kenbaar gemaakt nog dezer dagen is het met
warmte door den Minister van Justitie verdedigd. De Minister
van Binnenlandsche Zaken zal erkennen dat in het hooger onderwijs
deze wensch dubbele kracht heeft , omdat het verbeteren sedert
30 jaren een onderwerp, wel van overleg , nooit van afdoening geweest is; omdat, na de mededeeling thans door den Minister
geschied, de wet veel meer dan te voren op den achtergrond raakt,
en omdat het geldt een onderwerp van het hoogste gewigt.
Evenwel vrees ik dat in deze zitting weinig kans voor het ver-
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krijgen zelfs van partiele wetten zijn zal. Daarom wil ik liever
den punt opnemen, vatbaar voor onverwijide afdoening, en dat
onverwijlde afdoening eischt; het staat8 examen.
De lotwisseling der laatste jaren is bekend.
Het staats-examen is ingesteld in 1845 ; grootendeels van kracht
beroofd in 1850 ; vernietigd in 1852 ; vervangen in 1853, door
eene vroegere bepaling , die eenigzins gewijzigd en gelijk de Minister acht , tegen vroegere misbruiken iii veiligheid gesteld werd.
Ik vraag : kan men berusten in het besluit van 1853 ; is hieromtrent niet een onverwijld onderzoek noodig ? moet de regeling,
hoedanig ook , niet v66r het aanstaande academiejaar de vrucht zijn ,
niet van ministeriele dispositie, maar van gemeen overleg?
Laat ons zien den aard en de strekking van het besluit van
1853. Om die wel te leeren kennen , leze men de Memorie van
Beantwoording bij het Vde hoofdstuk in 1854.
Het besluit is zeer sterk in de tegenovergestelde rigting, het is
gerigt tegen de handelwijze van den vorigen Minister. „De klagten
van de hoogleeraren waren van dien aard , dat de Regering , wilde
zij het academisch onderaviis niet zien to gronde gaan, niet langer
mogt aarzelen , toen haar die toestand bekend was gemaakt te
overwegen hoe daaraan het best een einde te maken." — Men ziet
duidelijk doorschemeren de voorkeur voor een gewijzigd besluit
van 1845. De eenige reden , waarom de voorkeur niet in de
praktijk verleend werd , was tijdsgebrek. De Minister zegt: „de
tijd was te kort om de examina voor den aanstaanden, spoedig
naderenden , academischen cursus te doen werken ; het was volstrekt onmogelijk alles nog tijdig in gereedheid te brengen." Nog
blijkt dat het besluit is eene tijdeliike voorziening. De Minister
zegt : „het behoort uitsluitend beschouwd te worden als een
door den &yang der omstandigheden geboden redmiddel om
grooter kwaad te verhoeden; het eenige, dat voor dadelijke toepassing vatbaar was."
In het verslag omtrent den toestand der scholen, in de zitting
van 1854-1855 aan de Kamer voorgedragen, is eene gansch andere beschouwing. Daar wordt betoogd dat er in het besluit geene
de minste verandering voor alsnog moet worden gebragt ; ook onder gelijkstelling bijna van de niet zonder overhaasting opgeworpen
noodschuur met een oud en eerwaardig gebouw. Ik onderstel dat
dit verschil te wijten is — zeer natuurlijk — aan de veranderde
positie van den Minister , die , overladen met bezigheden , elk argument aangreep om te geraken tot hetgeen in dergelijken toestand
wenschelijk is ; verschuiving, uitstel. Maar het is veiligst ons te
houden aan den eersten indruk , toen hij het besluit als een tijdelijk , zonder langdurig beraad gekozen , redmiddel gekarakteriseerd
heeft.
Met het oog op den aard en de werking van het besluit van
1853, beweer ik : 1°. een gewijzigd staats-examen van 1845 zal,
bij de algemeene wet op het hooger onderwijs, waarschijnlijk eene
-
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is thans , als tijdelijke voorziening, bij gebrek aan beteren waarborg , onmisbaar ; 3°. het besluit van Augustus 1853 kan in geen
geval , zoo als het daar ligt , blijven bestaan. Daaruit zal ik de
vraag ontleenen of niet een onderwerp van zoo groot belang in
deze zitting afzonderlijk aan de Kamer moet worden voorgelegd
1. Het gewijzigd staats-examen van 1845 zal bij de algemeene
regeling wenschelijk zijn.
Bit besluit is de vrucht van rijp overleg. Vergelijking met de
voorslagen der Staatscommissie van 1828 toont dat de Minister in
1845 de grondslagen , die he gevolg waren van haar opzettelijk
onderzoek, overgenomen heeft. Ook is door de regtbank der ervaring op merkwaardige wijs uitspraak gedaan. Het besluit was in
de eerste jaren een voorwerp van hevige bestrijding; daarentegen
in het verslag der Staatscommissie van 1849, toen het vier jaren
had kunnen worden nagegaan , leest men : „Het besluit van 1845
kwam ter goeder ure ; het heeft krachtig gewerkt om de voorbereidende studien te verbeteren ; het heeft ons den weg gebaand om
thans hervormingen te kunnen voorstellen op groote schaal. Meer
dan dies wat er sedert 1815 is g esehied , heeft dat besluit ter v erbetering van de Latijnsche scholen gewerkt."
Een groot aantal deskundigen heeft tot op den huidigen dag dit
gunstig oordeel bevestigd. Ik zeg niet alle deskundigen van den
eersten rang. In deze Vergadering is er een a die zich in tegenovergestelden zin uitgelaten , die als Minister in tegenovergestelden
zin gehandeld heeft ; maar de tegenwoordige Minister zal , zoodra
men op zijn eigen oordeel in 1853 over de schroomelijke gevolgen
=it gceft. , 111 cell beroep op dezen deskundige niet ontvankelijk zijn.
Ik zeg : vele deskundigen , ook van den eersten rang. Ik wijs op
de overeenstemming van de Staatscommissien. Het is merkwaardig
dat en in de Staatscommissie van 1848 en in die van 1849, er
telkens onder die bekwame beoordeelaars slechts een van een ander
gevoelen was. Ik doe ook gelden het gezag van een man , die,
vooral waar van overgang uit het middelbaar tot het hooger onderwijs spraak is , mag gehoord worden , den heer de Raadt , in
een opzettelijk en zeer lezenswaardig betoog. De Minister weet,
beter dan iemand , dat er een aantal andere deskundigen zijn die,
ten gunste van het besluit van 1845, met kracht hun gevoelen
hebben medegedeeld. Voeg er bij dat deskundigen , hoe deskundig
ook , aan dezelfde invloeden als gewone menschen ondergeschikt
zijn. Vergeet niet , wat ook van deskundigen geldt, dat een groot
deel der oppositie tegen het besluit van 1845, dat de verbolgenheid tegen de examinatoren, met de edelste aandoeningen der menschelijke natuur, vaderlijke liefde en moederlijke teerheid, die echter
ook te ver kunnen gedreven worden , in verband is. Ook houdt
men bij de oppositie tegen de herleving van het besluit niet in het
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oog dat, zoo als ook uit de voordragt der Staatscommissie van
1849 blijkt, een gewijzigd examen van 1845 bedoeld wordt ; meer
eenvoudig en waarbij niemand van de Academie geweerd wordt.
Doch, wat er van sommigen ook moge zijn, vele deskundigen
zijn met een aantal leden dezer Kamer van oordeel dat de afschaffing noodlottig is geweest. Wanneer de Minister zegt dat daaromtrent verschil van zienswijze onder de deskundigen overblijft,
mogen wij zeggen : na hetgeen , ter verdediging van het besluit van
1853, over de jammerlijke gevolgen der afschaffing door u gemeld
is , kan bezwaarlijk door u tegen de noodlottigheid worden geprotesteerd.
2. Het gewijzigd Staats-examen van 1845 is , althans in afwachting der wet en bij gebrek aan beter waarborgen , onmisbaar. Ik
heb de deskundigen op wie ik -wees, a fortiori tot bondgenooten
voor deze stelling.
Ik voorzie wat de Minister mij zal tegenwerpen : het verschil
van denkbeelden bij de Academie van wetenschappen. Daar heeft
de hoogleeraar Cobet voorgesteld een adres aan de regering tot
herstel van het staats-examen. Dit voorstel is opzettelijk onderzocht ; in een belangrijk rapport van drie hoogleeraren, de Bosch
Kemper , Karsten en Holtius, is het oordeel niet guustig. Maar
het zij mij veroorloofd twee aanmerkingen te maken waaruit zal
blijken, dat het rapport aan den wensch mar tijdelijke voorziening
althans niet schadelijk is.
Het komt mij voor dat de stellers zich eenigzins illusie hebben
gemaakt. In het Rapport leest men : „Eenmaal zal de tijd komen,
dat de methode van het tegenwoordig onderwijs aan ooze hoogescholen door de kweekelingen , die aldaar gevormd worden, vruchten zal dragen voor de gymnasien. Deze vooruitgang , al is hij
langzaani , is de ware organische ontwikkeling , die in de toekomst
bestemd is alle inspectien en examens nutteloos te maken , en in
plaats van behoedende vormen en bepalingen , een levendmakenden
geest bij het onderwijs te doer heerschen." Heerlijk vooruitzigt !
Alle inspectien en examens zullen alzoo nutteloos worden ! En
wanneer ? Ik twijfel of immer een zoo sterke levendmakende geest
het onderwijs zal bezielen. Ik onderstel dat die toekomst dan
geboren zal zijn , wanneer een levendmakende geest in het algemeen alle wetten , alle reglementen , alle politie , alle inrigtingen
van den Staat overbodig zal gemaakt hebben. De hoogleeraar
Cobet heeft welligt meer de practische zij de van het onderwerp
gevat dan de hoogleeraren , aan wier gezamenlijken arbeid wij dit
voor het overige uitmuntend rapport dank weten.
Uit eene tweede aanmerking zal de Kamer ontwaren dat dit
rapport de noodzakelijkheid bewijst van hetgeen ik begeer. Immers het vraagstuk is er behandeld, in verband met de aanstaande
wet, niet in betrekking tot den tegenwoordigen gedesorganiseerden
toestand. Zoolang de levendmakende geest er nog niet is , verlan-
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gen ook deze hoogleeraren waarborgen. Die vinden zij „in een
goed reglement voor de openbare inrigtingen van gymnasiaal onderwijs ; in eene naauwkeurige inspectie van de gymnasien , uitgeoefend door eenen inspecteur aan het hoofd eener commissie van
deskundigen in eene aanbeveling van goede leerboeken , en dergelijke maatregelen." Dus opgaaf van drie belangrijke waarborgen ;
bovendien verwijzing naar een aantal dergelijke maatregelen ; dan
zal het staats-examen niet noodig zijn. Maar hoe nu , zoolang
de maatregelen niet bestaan ? De hoogleeraren maken gewag van
hetgeen wij niet hebben. Zijn die waarborgen ter vervanging van
het staats-examen onmisbaar , dan volgt er uit dat , zoolang zij
er niet zijn , het examen niet kan worden gemist.
3. In Been geval kan het besluit van Augustus 1853, zoo als het
daar ligt, blijven bestaan. Het is den Minister bekend dat de
klagten menigvuldig en reeds vroegtijdig bij hem ingebragt zijn.
1k herinner aan het belangrijk stuk , door een aantal deskundigen
geteekend en reeds op 17 December 1853 ingediend. En inderdaad , het besluit dat verbetering bedoelde , heeft den toestand
nog ongunstiger gemaakt. De particuliere inrigtingen worden getroffen , de gymnasien , de landsinstellingen zijn vrij. Nu wordt
de nadeelige werking der afschaffing van het examen versterkt ,
daar men , om het staats-examen te ontloopen , ook goede particuliere inrigtingen voor slechte gymnasien verlaat. De schadelijke
In
werking voor de gymnasien duurt voort met dubbele kracht.
1848 heeft men de inspecteur der Latijnsche scholen afgeschaft.
Waarom , omdat het staats-examen bleef. Nu is er, noch inspecLeltr,^h staats-exat_n_Pri ; nu ziin de instellingen aan zich zelve
overgelaten , in een tijd — de Vergadering vergunne mij ook dit,
aan te duiden waarin zij weer dan vroeger staan onder den
invloed van het democratisch element. Ook hiervoor was het besluit van 1845 mu nuttig tegenwigt. Aan de voorstanders der
Souvereiniteit van het Huis van Oranje zal niet ligt worden tegengeworpen dat zij , hoezeer van volksbeweging afkeerig , terzijdestelling van alien volksinvloed verlangen ; maar ik vrees niet te
verklaren dat dit element , aan zich zelf overgelaten , voor den bloei
van kunsten en wetenschappen zelden , althans waar geldelijke
opofferingen te pas kwamen , bij uitnemendheid gunstig gewerkt heeft.
Verergerd is de toestand, ook omdat de alleen wenschelijke verhouding verbroken wordt tusschen bijzonder en openbaar onderwijs. Aan het openbaar onderwijs is verleend een bijkans wederregtelijk privilegie ; daarbij is vergeten dat , waar het op concurrentie aankomt, het overwigt van den Staat veeleer en alleen in
de deugdelijkheid der inrigting moet worden gezocht.
Bij een aantal , welligt bij de meeste deskundigen , is de oppositie tegen het besluit van Augustus 1853 , gal.* het daar ligt,
even sterk als de oppositie van den Minister tegen de handelwijze
van zijn voorganger geweest is.
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Ik kom tot de conclusie. Ik meen , in dezen stand der zaak ,
van den Minister te mogen vragen en verwachten , dat het gewigtige onderwerp in deze zitting ter tafel worde gebragt. Ik
vraag wetteliike regeling. Ik acht het Gouvernement ter beslissing van zoo gewigtige punten , in afwachting van de algemeene regeling , onbevoegd. Er zijn uitdrukkingen gebezigd in de
memorie van het Gouvernement omtrent de Academie van Delft,
die, indien zij letterlijk moesten worden opgevat, door velen onzer
niet zouden worden beaemd; maar, al ware regeling bij besluit geoorloofd , zou zij ook wenschelijk zijn gemeen overleg ook hieromtrent komt met den aard van ons Gouvernement en met het
refit der Kamer overeen. Ik heb nooit behoord tot lien door wie
een alvermogen der Tweede Kamer zou worden begeerd. Ik ben
nog niet volkomen overtuigd bijv. dat in art. 61 der Grondwet de
tegenstelling van regelen door de wet en regelen door den Koning,
het regt van den Koning tot eenvoudige voordragt reduceert. Ik
ben nog minder overtuigd dat wij gelden mogen weigeren ook voor
instellingen, die op de wet gegrond zijn 1. Ik betreur het, zoo dikwijls deze Kamer op administratief terrein raakt en zich in administrative bij zonderheden wikkelt ; maar ik wensch voor niemand
te wijken in ijver voor hetgeen ons toekomt , volgens den eisch
van ieder constitutioneel Gouvernement en van het Nederlandsche staatsregt. Zoo dergelijke onderwerpen naar het goedvinden
alleen van den Minister worden beslist , zal telkens meer omtrent de gewigtigste belangen eene hoogstnadeelige veranderlijkheid
worden bespeurd. Let slechts bij dit onderwerp op de strijdige
besluiten in 1850 , in 1852, in 1853 ; beslissing telkens afhankelijk van de subjective beschouwingen van den persoon en waaromtrent zich in deze zaak nog eene zeer opmerkenswaardige bijzonderheid voordoet. In 1819 is het staats-examen van 1845 ,
vrucht van het overleg der Staatscommissie van 1828 , het voorwerp van uitbundigen lof eener Staatscommissie, tnede zamengesteld uit zeer bevoegde regters. In 1850 wordt het afgeschaft door
een persoon, mede zeer bevoegd regter ; maar toch door een persoon , op wien , in zoo ver hij net de hoedanigheid van Minister
ook die van deskundige in het hooger onderwijs gepaard heeft,
het bekende toepasselijk is: „Sire ! vous 6tes un accident heureux."
Zoodanige willekeur van een persoon strijdt met den aard van het
Nederlandsche staatsregt , en wel in dubbele mate , gelijk het in
de praktijk is geworden. Als wij in ons land hadden hetgeen men
in Frankrijk steeds had en nog heeft, naast den Minister een Raad,
een Conseil superieur d'instruction publique, zamengesteld uit notabiliteiten , die in onderscheiden rang en betrekking het meest bevoegd zijn uitspraak te doen ; wanneer alles op dit oogenblik in
ons land geregeld was op den voet , gelijk het nu althans kon wor1 Bijkans was het Hoog Militair Geregtshof op de begrooting van Justitie
afgestemd.
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den verwacht; als wij hadden een verantwoordelijk Ministerie, een
Raad van State, ingerigt op zoodanige wijze als sedert jaren te
gemoet gezien wordt , dan zou het denkbaar zijn dergelijke vraagstukken aan de administrative magt over te laten. Maar thus ,
nu wij van de Ministers verger veel meer dan behoort gevergd te
worden ; nu de Ministers en de hoofdambtenaren bij de ministerien
naauwelijks te midden van den drang der administrative werkzaamheden , voor de overweging van de gewigtigste onderwerpen ,
a ate reposee in het kabinet beschikbaren tijd hebben, is het thans
oirbaar dat de beslissing bij een persoon zij ? Moet ook de Minister, voor zijne verantwoordelijkheid en voor het welzijn van het
vaderland, Diet verlangen dat dergelijk onderwerp in het voile licht
der publiciteit worde gesteld ?

*** De Minister verklaarde niet in te zien waaroru di t eene punt bij afzonderlij ke wet zou worden geregeld.

De Minister zal mij voorzeker niet ten kwade duiden dat ik
over een onderwerp van zoo hoog belang nog enkele aanmerkingen
maak , die misschien niet nu , ruaar bij nader overleg, verandering
in zijn weigerend antwoord kunnen brengen.
Hij zegt : bet is onmogelijk reeds te oordeelen over de werking
van het besluit van 1853; er komen klagten in tegen elk besluit ;
deskundigen zijn het nooit eens. Welaan , wil de Minister de
deskundigen en hunne klagten ter zij de stellen , ik mag evenwel
herhalen wat ik , zonder mij op autoriteiten te beroepen omtrent
den aard en de strekking van het besluit heb gezegd.
Het neemt weg de waarborgen van 1845;
Het neemt niet weg de nadeelen van 1852 ;
Het verdubbelt den schadelijken invloed dien de wegneming van
het staats-examen voor de gymnasien gehad heeft ;
Het strijdt tegen behoorlijke verhouding tusschen het bijzonder
en openbaar onderwijs.
De Minister begreep niet waarom de wet op het hooger onderwijs meer op den achtergrond was geraakt dan te voren. Iedereen
zal het hebben begrepen , die wenscht dat de wet nog in deze
zitting tot stand kome. Immers , volgens de jongste mededeeling,
zal nu de wet op het lager onderwijs in 1856, op het middelbaar
onderwijs in 1857 , op het hooger onderwijs in 1858 gereed kunnen zijn. Namelijk , wanneer elke voordragt in dezelfde zitting
waarin zij ingediend is , wet wordt en wanneer de orde , noch door
verandering van Ministerie , noch door buitengewone omstandigheden van welken aard ook, gestoord wordt.
De Minister heeft , omtrent het rapport der Academie van Wetenschappen , niet weerlegd de tweederlei opmerking, vooreerst ,
dat de quaestie niet behandeld is met het oog op den tegenwoordigen toestand ; ten tweede, dat , zoolang de waarborgen niet
IL
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bestaan, waarvan de noodzakelijkheid is aangewezen , het staatsexamen vereischt wordt.
Het hoofdbezwaar van den Minister rust op een misverstand.
Hij ziet niet in waarom , bij de wenschelijkheid van zoo menige
verbetering , juist op dit 66ne punt eene partiele wet verlangd
wordt. Ik heb geene partiele -wet verlangd. Eene partiele wet
is regeling , reeds nu , van een gedeelte der algemeene wet ; hier
is spraak van tijdelijke voorziening , die misschien bij de algeuneene wet zal worden ter zij de gesteld; voorziening in den zin
van het besluit van 1853. Mijne redenering komt hierop neder :
in 1853 heeft de Minister eene tijdelijke voorziening genomen;
zij is gebleken niet voldoende te zijn ; we zijn dus nog in het
gevaar waarop hij zelf in 1853 woes ; hiertegen moet worden voorzien.
Is het besluit van Augustus 1853 ongenoegzaam, dan geldt ook
nu het woord : „de Regering, wilde zij het acadernisch onderwijs
niet zien to gronde gaan , mogt niet larger aarzelen, toen haar die
toestand bekend was gemaakt , te overwegen hoe daaraan het best
een einde te maker." En de Minister zal mij welligt toegeven
dat , indien er moet worden voorzien , dit liefst plaats behoort te
hebben met gemeen overleg.

Na eenige bedenkingen van den heer Thorbecke werd mij voor de
derde maal het woord vergund.

1k dank de Kamer voor de vergunning, ook om het hoogstbelangrijke der zaak. Ik wensch , nu en voortaan , zoo min mogelijk in tegenspraak te raken met den afgevaardigde uit Maastricht.
Evenwel , om het gewigt der zaak , om het gewigt, dat
door zijne opinie in de weegschaal wordt gelegd, moet ik opkomen
tegen zijn bezwaar.
Ik moet met beseheidenheid in herinnering brengen dat hij eene
zeer gevestigde overtuiging kenbaar gemaakt heeft, door de besluiten van 1850 en 1852, die -evenwel geen algemeenen bijval hebben
erlarigd. De Minister vooral moet , in het gehoor geven op dit
punt aan Bien afgevaardigde, voorzigtig zijn, bij de gedachte aau
hetgeen hij in 1853, omtrent de zeer nadeelige werking der besluiten van zijn voorganger, gezegd heeft.
De afgevaardigde heeft eene twijfeling geopperd, waaromtrent
hij zich niet stellig scheen te willen uitlaten. Hij vroeg of de
Academien meer als speciale scholen of als inrigtingen van hoogere
wetenschap moeten worden beschouwd? Dat zijne meening hieromtrent bepaald is, schijnt uit zijne handelwijs als Minister, althans
omtrent het staats-examen, te blijken. Misschien is hij in zijne
beschouwing te eenzijdig; misschien zou ik mij beter kunnen vereenigen met hetgeen door de Staatscommissie van 1849 is gezegd.
Zij stelt de vraag : wat is het doel en de bestemming der hove.
scholen? daarop geeft zij ten antwoord , dat wel , als nevensbe-

-

--- 233 —
het hooger onderwijs op de universiteiten moet dienen
tot uitbreiding en bevordering der wetenschap ; maar „het hoofddoel" — zegt de Staatscommissie — (en hieromtrent zijn alle leden
het nagenoeg eens geweest) kan geen ander zijn dan om door
grondig onderrigt hare kweekelingen voor maatschappelijke betrekkingen te vormen, en hen in alle rigtingen voor te bereiden tot
eigen studie , voorgezette beoefening en toepassing der wetenschap
in het maatschappelijk leven."
Voorzeker , bij eene algemeene regeling van het onderwijs , zal
vooraf, al was het alleen om het crediet van den afgevaardigde nit
Maastricht, moeten worden beslist of de Kamer zich met de Staatscommissie of met den vorigen Minister van Binnenlandsche Zaken
vereenigt ; maar ik zie hierin geen bezwaar tegen het onderzoek of
niet onverwijld een tijdelijk redmiddel noodig is uit een gedesorganiseerden , volgens een aantal deskundigen zeer gevaarlijken, toestand. De behandeling van het onderwerp heden in deze Kamer
bewijst te meer dat het wenschelijk is aan de discussie eene praktische rigling te geven , door , met den meesten aandrang, den wensch
te herhalen naar een speciaal onderzoek der Kamer, opdat de regeling, hoedanig ook , voor het aanstaande academie-jaar , de vrucht
zij , niet van ministeriele dispositien , maar van gemeen overleg.
gemming,

30 November 1855.
Naar aanleiding van een door den heer van Lennep uitgebragten wensch,
had de Minister , om te Leiden het Professoraat voor vaderlandsehe taal en
geschiedenis te splitsen, te midden der beraadslaging, het Wer voor de hoogleeraren aldaar met f2800 verhoogd. De beer van Havel] stelde voor het
cijfer terug te brengen tot de aanvankeliik uitgetrokken som. Dit amendement vond grooten bijval.

1k betreur dat het voorstel van den Minister, waarover ik mij
verheugd heb, zoo veel tegenstand ondervindt. 1k betreur dat
onder de tegenstanders ook is de geachte afgevaardigde uit Maastricht a , wiens gezag vooral ook in dergelijk onderwerp groot is.'
1k veroorloof mij de opmerking dat hij , als Minister van onderwijs, kunsten en wetenschappen, de zuinigheid verder dreef dan naar
bet onbevangen oordeel van deskundigen wenschelijk scheen ; en
dat hij , ofschoon bij uitnemendheid ook in deze zaak deskundig,
wel eens argumenten bezigt en dit ook nu gedaan heeft , die op
deze Vergadering grooten indruk maken ; te meer omdat zij geschikt zijn ter overreding inzonderheid van den gewonen burger,
eene categorie waartoe voor ieder onderwerp , dat niet begrepen
is in den kring zijner opzettelijke kennisneming , ook een iegelijk
on zer behoort 1
.

op argumenten die , in 1854 , tegen de begrooting van Oor1 Zinspeling
log , den gewonen burger door den beer Thorbecke in den mond waren gelegd.
a THORBECKR.
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Volgens ons medelid is door den Minister als beginsel op den
voorgrond gesteld, dat er voor ieder vak een afzonderlijke leeraar
moet zijn. Dit is een schrikbeeld voor velen en ook voor mij ;
doch het is niet het denkbeeld van den Minister. Deze verlangt
splitsing, namelijk dan alleen wanneer de behoefte , in het belang
van het onderw ijs , levendig gevoeld wordt.
In den tegetwoordigen toestand onzer finantien is waarschijnlijk
bij niemand, die splitsing wenschelijk keurt , de jaarlijksche uitgave van /2800 een wezenlijk bezwaar. Zoo ja, ik zou verwijzen
naar de rede van den heer Bosscha, bij de begrooting in 1853 ,
en naar hetgeen hij toen over de nadeelen der karigheid omtrent de belangen van het onderwijs in het ridden gebragt heeft.
1k wil niet onderstellen dat hier naijver tusschen de Academien
doorschemert. De meesten onzer zullen zich waarschijnlijk vereenigen met de Staatscommissie van 1849 , waarin hoogleeraren van
de drie hoogescholen zitting hebben gehad , en die te Leyden eene
hoogeschool op nitgebreicle schaal heeft verlangd. „De Staatscommissie ," zoo leest men in het rapport , „beschouwt het behoud der
andere Academien als eene voorwaarde harer toestemming tot die
uitbreiding." Dit voorwaardelijke doodvonnis moge eenigzins krachtig geformuleerd zijn ; niet onwaarschijnlijk evenwel is het dal ,
indien men telkens aan de Leydsche academie misgunt en weigert
wat niet onmiddellijk evenzeer aan de andere hoogescholen kan
worden verleend, het gevoelen zeer versterkt zal worden van hen ,
door wie sedert lang de afschafling van twee onzer Academien, als
uitstekend bezuinigingsmiddel, verlangd wordt.
Het lid uit Maastricht heeft , bij het staats-examen , doen opmerken dat ik in de hoogescholen te veel zag speciale scholen,
en ze meer moest beschouwen van een hooger standpunt ; thans
schijnen de rollen omgekeerd; doch gaarne blijf ik ditmaal op
zijn terrein en wil op de Academien nu, met hem, uit het meer
nederige standpunt het oog slaan.
ontbreekt ons voor de wenschelijkheid eener splitsing elke regelmaat en toetssteen ? Voorzeker men moet hierin niet te vet
gaan. Zoo ik mij niet bedrieg, zijn er aan de Academie te Berlijn
meer dan 170 hoogleeraren ; dit acht ik voor ons niet navolgenswaard , maar de Staatscommissie van 1849 had geen ongelijk, toen
zij op de dringende noodzakelijkheid eener vermeerdering van het
getal hoogleeraren , niet enkel te Leyden, maar aan de drie Academien , wees.
Er ontbreekt , zegt men, nog zoo veel; dit zeg ik ook, doch moeten wij , omdat er zoo veel ontbreekt, daaruit afleiden, dat er niet$
mag worden verrigt, eer alles plaats kan hebben te gelijk? wederom
uitstel; wederom wachten tot de wet op het hooger onderwijs worde
ter tafel gebragt ? is voor dien tijd geenerlei verbetering vergund?
Er is ook hier leiddraad en regel. Er moet, om over de noodzakelijkheid eener splitsing te beslissen , op den aard en op .den omyang der vereenigde vakken worden gelet. Letten wij nu hier op

— 235
den aard, niet ieder taalkundige is historiekenner en vice versa;
voor een hoogleeraar in de geschiedenis en voor een hoogleeraar
in de taalkunde , wordt niet dezelfde aanleg vereischt. Met betrekking tot den omvang , gedraag ik mij aan hetgeen door den
Minister van Binnenlandsche Zaken is herinnerd, dat de studie en
van de taal en van de geschiedenis van ons Vaderland , vooral ook
in den laatsten tijd, zoodanige uitbreiding heeft verkregen , dat
een persoon bijna niet op de hoogte van beide wetenschappen kan zijn.
Wel zegt men : ieder kan omtrent zijn geliefkoosd studievak
splitsing verzoeken ; waar zal dit heen ? Maar zou ik niet molten
doen gelden dat we nu spreken van de geschiedenis en de taal
onzcr Hatie , en dat deze wetenschappen onder de geliefkoosde
vakken van ieder Nederlander moeten worden geteld ?
Gij ziet in de Academien enkel speciale scholen, waar gedoceerd
wordt ; maar dan mag ik er toch bijvoegen: z66 gedoceerd als met
den aard en de waardigheid van dergelijke scholen overeenkomt ;
zoodat de docent leidsman, voorganger, vraagbaak zij , niet enkel
van studenten, zoo als er, wanneer het staats-examen niet hersteld
wordt, velen bij menigte aan de Academien zullen komen, maar
ook van de bloem der academische jongelingschap.
De Academien zijn althans scholen ivaarvan al het overige
moet uitgaan. Paar worden zij gevormd , die in de gewigtigste
maatschappelijke betrekkingen werkzaam zijn. Daar worden ook
onderwijzers gevormd ; het lid uit Maastricht wees , op 26 November , naar het middelbaar onderwijs, door verbetering waarvan
aan de bezwaren van het medelid uit Amsterdam a tegemoetkoming
zou worden verleend. Doch waar, zoo niet op de Academien, zullen
zij, die aan het hoofd van gymnasien of andere inrigtingen van
middelbaar onderwijs moeten staan, worden gevormd ? Uit de Academien moeten ook in den regel de mannen der wetenschap komen,
de gidsen op het studieveld, van wie men handhaving en uitbreiding eener echt-wetenschappelijke kennis mag te gemoet zien. Slechts
eenige weinigen, zegt men, eenige specialiteiten zullen aan de Academien opgeleid worden, indien de wetenschap te zeer op den voorgrond raakt. Heeft men gedacht aan den invloed , dien ook
weinigen kunnen hebben , dien somtijds een enkel man ten nutte
van de wetenschap en van het vaderland heeft? Dan eerst , beweert men, zal het wel zijn, wanneer de hoogleeraar in de eerste
plaats, niet voor de wetenschap , maar voor het onderwijs leeft.
Een algemeen gezegde , waarvan ook het tegendeel kan worden
beweerd. 1k althans ben niet vreemd van het denkbeeld dat een
hoogleeraar, naar mate hij meer voor de wetenschap leeft, ook meer
voor het acadetnisch onderwijs geschikt zijn zal; ik vermoed zelfs
dat , indien het lid uit Maastricht niet in de eerste plaats voor de
wetenschap geleefd had , hij niet geworden zou zijn, wat wij alien
erkennen, een der uitstekendste docenten waarop het vaderland
roem draagt.
a VAN LENNEP.
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Ten slotte , mag ik niet verzwijgen dat onze voorvaderen (en
ook in dit opzigt ben ik geen dweeper met de moderne denkwijze) de Academien in verhevener licht had den gesteld. Voor
hen waren de hoogleeraren niet enkel docenten ; zij waren van
oordeel dat eenig meerder huldebetoon voor den bloei eener
hoogeschool en ter verkrijging van hen die aan het hoofd der
wetenschappelijke ontwikkeling staan, vereischt werd. Ook dit nog.
Wanneer in vroeger dagen een hoogleeraar , uitnemend door zeldzame talenten , zich meer bepaaldelijk aan een belangrijk vak
wenschte te wijden , zelfs ten koste van eigen voordeel, ter liefde
van de wetenschap en van het land 1 , zou men zich van regeringswege zelfs een aanzienlijk offer getroost hebben om dergelijk eminent persoon daartoe in de gelegenbeid te stellen. Ik acht dat
dergelijke politiek medegewerkt heeft tot onzen wetenschappelijken
roem; en deze , naar mij voorkomt, al is het Diet in cijfers bewijsbaar, is eene der meest productive krachten van het land.
Het amendement werd aangenomen met 34 tegen 29 stemmen.

27 November 1855.
** Vooral de rede van den beer Delprat had mij overtuigd dat er aan
de Kamer , eer de uitgaaf voor de Delftsehe Academie wierd toegestaan , eene
betere en , in de grondtrekken althans , wettelijke organisatie moest worden
voorgelegd.

Ik wensch , zonder mij verder in de discussie te mengen , het
gevoelen van mijn mede-afgevaardigde uit de residentie te ondersteuneii , wiens zaakrijk advies voorzeker grooten indruk heeft gemaakt , een indruk , bij mij niet weggenomen of verzwakt door
hoogst belaugrijke redevoeringen , vol merkwaardige wenken , maar
niet tegen hetgeen de afgevaardigde voorgedragen heeft , gerigt.
Immers , wanneer we zijn voorbeeld volgen, zijn we vijanden, noch
van de Academie te Delft, noch van een behoorlijk ingerigt onderwijs voor de Oostlndische ambtenaren, noch van de nijverheid.
Inderdaad we zijn tegen dergelijke verdenkiug, die ook niet tegen
een onzer medeleden is gemaakt , gewaarborgd door de persoonlijkheid van onzen leidsman.
Ik acht dit een onderwerp van wetgeving. Ik zal de Kamer Diet
lastig vallen met herhaling van wat ik gisteren te dien opzigte
gezegd heb 2 De Riegering beroept zich op de Staatscommissie van
1849. Ik wil aannemen dat zij eene we onnoodig geacht heeft.
Uit de hier aangehaalde regels is het Diet bewijsbaar. Immers zij
.

1 Zoo als , in 1855 , welligt de hoogleeraar de Vries , met het oog tevens
op den zoo gewigtigen arbeid der zamenstelling van het Woordenboek.
2 p. 230.
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wil de wettelijke regeling niet van Mails, van bij zonderheden ;
bewijst dit dat zij de wettelijke regeling ook van grondtrekkeii
niet verlangt? Maar de Regering beweert dat, al mogt in het algemeen wettelijke regeling noodig zijn, men meermalen van he
standpunt is uitgegaan dat , in afwachting van de bij de Grondwet
toegezegde wetter , bij besluit in de zaak kan worden voorzien.
1k erken het felt : men is van dit standpunt nitgegaan, maar de
vraag is en blijft: was het standpunt goed of verkeerd ? ik vied
tegen dergelijk beweeren te meer bezwaar, nu de belangrijkste wetten op den achtergrond zijn geraakt.
Maar oils medelid heeft niet gevergd regeling bij wet. Hij heeft
verlangd cen reglement. Dit althans heeft ook de Staatscommissie
van 1849 gewild ; de reglementaire verordeningen moeten ter kennis van de Kamer worden gebragt. Deze raadgeviiig beteekent dat
het regiment worde voorgelegd, eer, en niet nadat de Kamer het
geld geeft.
Na een tienjarig tijdvak wordt de Delftsche Academie op de
begrooting gebragt ; is het wenschelijk dat de Kamer toestemming
geve tot eene zoogenaamde organisatie, eigenlijk (voor zoover ons
kenbaar gemaakt is) regeling van tractementen , waarin veel zonderlings voorkomt, en waardoor de Regering zich misschien meer
dan wenschelijk is, tot het uitgeven van niet onbelangrijke sommen verbindt? Het tijdstip voor uw verlangen, is , zegt iemand,
nog niet gekomen ; wacht tot de wet op het hooger onderwijs. Ja,
er is veel waarmede men tot dien zeer onzekeren termijn wacht ;
Men zee : thans hebben
ranch lunnrnm is het fijdstip niet, dam'
wij slechts eenige meerdere gelden gevraagd ; het komt juist met
de regten der Kamer overeen , inlichting te vragen wanneer geld
gevraagd wordt.
Een groot bezwaar is er. Als de Kamer dezen post verwerpt,
zal er zijn uitstel, en hoe gevaarlijk is dit ! hoe weinig wordt er
op gelet dat elk jaar uitstel in bet hooger onderwijs groot nadeel
te weeg brengt !
Uitstel? Ja, wanneer wij dezen post verwerpen , is uitstel mogelijk , maar is het noodzakelijk ? de Regering kan de zaak laten
liggen; is het onze schuld ? wij veronderstellen niet eene ligtgeraaktheid , weinig overeenkomstig met gemeen overleg.
Uitstel. Ik zou aan. den afgevaardigde uit 's Hage , bij uitnemendheid bevoegd om uitspraak te doer, gaarne vragen : zou het
ontwerpen van zoodanig reglement langen tied eischen, ook als men
de overtuiging had dat er perieulum in mord is ? De Staatscommissie voor het lager onderwijs in 1840 bragt binnen twee maanden
rapport nit ; de Staatscommissie van 1849 was binnen weinige
maanden met een ontwerp omtrent de hoogescholen gereed ; in het
voorjaar van 1848 kwam binnen weinige weken een ontwerp van
gewijzigde grondwet tot stand. Wanneer de zaak ernstig wierd
opgenomen, hoevele maanden, weken, of welligt dagen, zouden worden vereischt voor een reglement, zoo als de afgevaardigde bedoelt?
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Is er veel tijd noodig, dan rijst de vraag aan de Regering : hoe !
verlangt gij geld voor eene instelling , waarvan zelfs de grondtrekken u nog onbekend zijn
Uit8tel. Zoo dit het noodzakelijk gevolg der afstemming niet
is , dan zal het cam quo voor rekening komen van het Gouvernement. Voor onze verantwoordelijkheid zal het zijn , wanneer wij
eene inrigting bestendigen , waarvan ons voorgelegd wordt eene organisatie , die , naar het oordeel van den afgevaardigde uit 's Hage ,
naauwelijks organisatie kan worden genoemd. Ik zal althans mijn
votum reserveren tot ik de inlichtingen van den Minister zal hebben gehoord.
De artikelen betrekkelijk de Academie te Delft werden door den Minister
ingetrokken.

21 December 1850.
*3„.* De vermindering van Belden voor het Koninlijk Instituut tot opi 6000
scheen (in verband met den hierover door den Minister gevoerden strijd) aan het
vernietigen dezer installing gelijk. Van hier mijn amendement , waarbij het
cijfer weder tot f 11,000 (met onderhoud van het locaal op f 12,500) gebragt werd. — De beraadslaging had plaats niet lang voor middernacht ,
nadat eene motie van den heer van Voorst ter verdaging afgestemd was. Ik
had mij de aanmerking veroorloofd „ De toestand is moeijelijk ik erken
wat wij aan de Eerste Kamer zijn verschuldigd , maar allereerst wordt door
de natie eene behoorlijke behandeling van zaken verlangd. Met zoodanige
overhaasting acht ik dat zij onmogelijk wordt. Tegen zoodanige behandeling
van gewigtige onderwerpen protesteer ik."

Ik zal , althans bij mijne eerste adstructie , kort zijn. Het Instituut heeft vrager gehad jaarlijks f 15,900. Deze toelage is
later met gemeen overleg gebragt op f 11,000 ; in het vorige jaar
plotseling op f 6000. Dit werd , ter voegzame levensverlenging,
door het Instituut te gering , ofschoon door den Minister genoegzaam , geacht. Reeds toen zou het Instituut zich hebben ontbonden ; maar de Koning heeft, door eene buitengewone bijdrage uit
eigen fondsen, gelegenheid gegeven tot rijp overleg ; zoodanig rijp
overleg heeft evenwel geen plaats gehad , geheel buiten schuld van
het Instituut. Eerst weinige weken geleden is , ten gevolge van
eene aanschrijving van den Minister , cito cito over een tweeledig
voorstel beraadslaagd. Het Instituut heeft gemeend dit niet te kunnen aannemen ; nu is het , weder buiten eigene schuld, in den
toestand van het vorige jaar , op het punt om tot ontbinding over
te gaan.
De strekking van het amendement is, om voor dit jaar de
gewone som van f 11,000 ter beschikking van het Instituut , als
maximum , te verleenen , opdat er gelegenheid zij om over eene
vereenvoudigde inrigting in zoodanig behoorlijk overleg met den
Minister te treden als tot dusver,, buiten schuld van het Instituut
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geen plaats gehad heeft. Ziedaar voor het oogenblik genoeg. Ik
beschouw de stukken aan de Kamer medegedeeld , als de adstructie
van het amendement. Aandrang uit het oogpunt van wat wij
aan kunsten en wetenschappen verpligt zijn, ontleen ik uit hetgeen dezen morgen het lid uit Leyden " gezegd heeft. Ik zal afwachten de rede van den Minister , en geef de hoop niet op dat
het amendment van regeringswege zal worden ondersteund.

V: Neen dit was het geval niet. Het amendement , door den beer Engelen verdedigd , werd bestreden door den Minister.

Ik stel op den voorgrond dat het Instituut is eene riejks-instelling, met eene jaarlijksche som van f 11,000, vrij karig bedeeld
bereid evenwel , ook nog, om met den Minister over den uitersten
grenspaal van bezuiniging in overleg te treden. De Minister heeft
gesproken van de gevoeligheid bij dit ligchaam opgewekt, en noodzaakt mij aldus te verklaren dat, naar veler inzien , deze rijksinstelling door hem niet is behandeld zoo als mogt worden verwacht.
Menigeen herinnert zich nog de eenigzins ironische zinsnede in
de nota van het Ministerie van 19 November 1849 : „Zoo de bewering van het Instituut juist is , dat f 6000 een ontoereikend
levensonderhoud zijn , ware de voorgedragen uitgave , daar zij toch
het doel niet zou treffen , inderdaad verkwisting." Zoo heeft de
Minister ook nu, bij missive van 3 November j1., aan het Instituut geschreven over het beklag dat men niets van hem gehoord
had : „Ik mogt wachten dac de zaak van wage het Tnstituut bij
mij in herinnering zou worden gebragt. In mijne betrekking moet
men inderdaad wenschen, dat hij, die verlangt te worden gehoord,
niet aanstonds over eenig uitstel geraakt zij , maar de moeite neme
andermaal aan te kloppen." Dit antwoord door den Minister, buiten
betrekking, aan een particulier, zou ik vriendelijk en heusch ach ten ,
maar wanneer het geldt eene rijks-instelling, door den Koning met
f 5000 begiftigd , opdat de aldus verkregen termijn voor nader en
rijp overleg niet ongebruikt verloren zou gaan , dan meen ik dat
het Instituut zich te regt ook daarover beklaagt.
De Minister heeft, eerst op 8 November, aan het Instituut twee
voorstellen gedaan. Eene algemeene vergadering is op 9 December gehouden , waarin eenparig het tweeledig voorstel , om Of de
presentie-gelden en de schadeloosstelling van de secretarissen te
doers ophouden , Of alle klassen , als ware het, in de eerste klasse
te doers versmelten , afgewezen werd. En nu heeft het Instituut
gemeend verder te moeten afwachten wat , van wege de Kamer en
het Gouvernement, ten behoeve der rijks-instelling zou worden gedaan. Dit is de positie. De mogelijkheid eener voegzame instandhouding met f 6000 wordt ten stelligste, door den Minister bea GEVERS VAN ENDEGEEST.
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weerd, door het Instituut ontkend.

Wat we ilu gehoord hebben
van den Minister is eene adstructie voor (le Kamer, maar die adstructie wordt billijkerwijze verlangd tegenover het Instituut.
Ik kan niet komen in alle bijzonderheden van het budget der
instelling; ik ben niet ten voile daartnede bekend; ik kan dus, in
deze Kamer, niet ter toetse brengen al wat door den Minister aangevoerd is. Bij zoo groot verschil van inzigt zou bijkans eene
soort van enquete te pas komen. De zaak is , om door een votum der Kamer, waarbij men aan den Minister volkornen gelijk
geve, te worden beslist, nog niet in staat van wijzen gebragt.
Ik durf, ik mag de Kamer niet te lang bezig houden; ik neem,
onder verwijzirig naar hetgeen het lid uit Amersfoort gezegd heeft,
een enkel punt op, bijv. de billijkheid dat de secretarissen eene
redelijke schadeloosstelling erlangen ; dat aan de leden, vooral buiten Amsterdam, door presentie-gelden eenige tegemoetkoming worde
verleend ; waarvan ieder lid of secretaris individueel kan afzien ,
maar die op de gewone uitgaven moet worden gebragt. Voorts
geeft het Instituut werken van wetenschappelijk belano-b waarvan
de uitgaaf door den gewonen boekhandel niet kan worden bekostigd , in het lick. De Minister, zoo ik hem wel begrepen heb ,
gaf te kennel,. dat de gelden vooral door leden van het Instituut ,
aan eigen geschriften met kostbare platen dienstbaar werden gemaakt. Misschien deden zij het te regt , en in elk geval zal , op
grond van dit beweeren , het nut der toelage , in 't algemeen, niet
worden ontkend. Het Instituut besteedt nog op andere wijze zijne
gelden, ter ondersteuning van buitenlandsche reizen en ondernemingen ten behoeve van de wetenschap. Het is hier eerie zaak van
billijkheid en voegzaamheid. Wanneer men hierover spreekt, behoort men zich — en wie beter dan deze Minister kan het doen —
op wetenschappelijk terrein te stellen. Indien imand, alleen als
financier , mij wil tegenspreken, kan ik zeer ligt tot zwijgen worden gebragt. Als ik aan de Kamer zeg : het Instituut heeft eene
bijdrage gegeven , om Cobet naar Italie te doen reizen , dan antwoordt de financier : maar wat deed die Cobet daar ? heeft het
vaderland bij de oude paperassen welke gij Codices noemt , eenig
wezenlijk belang ? En als ik repliceer , Cobet is een uitstekend
geleerde , die aan de dagen van fryttenbach herinnert , en als ik
er bijvoeg dat de reis met eene uitgave door het Instituut van
Simplicius in verband staat, dan zal het zijn : ik ken Simplicius,
evenmin als Cobet, en het gesprek eindigt -vvelligt met een : „Qui
nous delivrera des Grecs et des Romains?" De herinnering zal niet
ongepast zijn ook van het antwoord der Fransche revolutie aan
Lavoisier, toen hij van een wetenschappelijk belang sprak : „La
republique n'a pas besoin de chimistes."

De Minister wil niets behouden dat naar weelde gelijkt. Doch
bij de vraag , wat in deze categoric valt , komt zelfs eenigermate
dat soort van uiterlijk prestige, hetwelk , welbegrepen , zijne waarde
en nuttigheid heeft , en althans eenige voegzaamheid en onbekrom-
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penheid te pas. Met zekeren ophef heeft de Minisfer gesproken
van een jaarlijksch diner; moest het een piqueniek zijn ? zoo ook
de localiteit ; waartoe het Trippenhnis? kunnen de heeren niet
even goed in eene gewone kamer vergadering houden ? en de IneUbelen ; kan het Instituut niet op een houten bank zitten ? en het
licht ; misschien gebruikt het Instituut wel gaz , of waskaarsen ;
heeft het aan eene keukenlamp , althans indien ze helder brandt,
niet genoeg ? Mijne Heeren, indien wij de uitgaven van bet
eerste wetenschappelijke ligchaam in het land op die wijze moeten
analyseren en anatomiseren , ten einde in die enorme som van
f 11,000 bezuiniging te brengen , zal de vernietiging van bet Instituut verkieslijk zijn. Ik kom hier niet om te loven en te
bieden en , als -ware het, een aalmoes of te persen aan de Kamer;
maar , om in imam der wetenschap , te vragen wat awn de Natie
betaamt. Het buitenland zal de opheffing met verbazing vernemen:
Belgie vooral, dat aan zijn Instituut jaarlijks fr. 30,000 verleent ;
dat jaarlijks fr. 2,700,000 wijdt aan wetenschap, kunsten en onderwijs, terwijl Nederland daaraan slechts f 616,000 besteedt.
Het amendement werd , met 37 tegen vijf en twintig a stemmen, afgestemd.

2 December 1851.
Na de ontbinding van het Instituut werd een Academie van wetenschappen opgerigt.

vv at zullen we doen met deze nieuwe Academie die op het graf
van het Instituut , met zooveel luister , onder bescherming van
den Minister van Binnenlandsche Zaken, verrijst ? ik ben er mee
verlegen. Is de nieuwe instelling goed- of afkeurenswaard ? hierover is reeds nu bij deskundigen verschil. Moeten wij onze stem
geven aan de nieuwe inrigting , als Pierre d'attente, waarop welligt
de reorganisatie van het Instituut kan plaats hebben , of moeten
wij onze stem weigeren , omdat hier enkel is een fragment , eene
mine , die men welstaanshalve behoudt ? De stemming , al wierd
het artikel eenparig aangenomen , zal nimmer als goedkeuring kunnen gelden der behandeling die het Instituut ondergaan heeft. lk
zal geene lofrede, zelfs geene lijkrede op het Instituut houden.
Met kalmte , zonder opgewondenheid zal ik spreken ; er is reeds
zoo geruime tijd verloopen , sedert ik het collective doodvonnis
ontving , dat ik den indruk eenigzins meen te boven te zijn. Als
voorsteller van een amendement ten vorigen jare, en ook jegens
mijne medeleden van het Instituut, ben ik verpligt eenige woora STOLTE , GODEFROI , SLOET TOT OLDHUIS , VAN Dint VEEN, VAN LUNDEN , VAN NISPEN
VAN SRVENAER, DOM ► ER VAN POLDERSVELDT , LUTJBEN , VAN GOLTSTEIN , PROVO KLUIT , SCHIFFER, MACKAY , HUGUENIN , GEVERS VAN ENDEGEEST , BOHM, VAN HOGELANDEN, ENGELEN ,
HOFFMANN , TARTS VAN AMERONGRN , BAUD , VAN HEIDEN REINESTEIN, SCHOONEVELD , VAN
DOORN, GROEN VAN PRINSTERER BONNET en VAN HALL.
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den in het midden te brengen, terwijl ik , na de herhaalde wenken van den Minister, zoo min mogelijk misbruik zal maken van
zijn tij d.
Omtrent enkele punten zou het wenschelijk zijn dat ze tot
klaarheid werden gebragt. Bijv. feiten , ten gevolge waarvan gedeeltelijk de verwerping van het amendement schijnt te hebben
plaats gehad , en die , ook daarna, zoo ik . meen , door of van wege
het Instituut ontkend zijn. Het Instituut beklaagt zich geenerlei
denkbeeld van den Minister omtrent de reorganisatie te hebben
ontvangen. De klagt schijnt wederkeerig; het ware niet onbelangrijk te constateren wie ongelijk heeft. Er is een punt waaromtrent het Instituut, stervende, de overwinning op den Minister
heeft behaald , de onmisbaarheid. van minstens f 6000. Er was
dezerzijds betoogd dat de vier klassen niet met f 6000 konden
bestaan hoogstens was dit voor de Eerste Klasse genoeg , en wat
doet nu de Minister ? alleen voor de Eerste Klasse , onder gewijzigden vorm , worden f 6000 gevraagd.
Waarom is hier een fait accompli ? waarom heeft de Minister
niet kunnen goedvinden om, eer hij de beslissing nanl , het gevoelen der Staten-Generaal in te winnen ? meer dan eene reden
deed het voor hem wenschelijk zijn niet proprid auctoritate, hoezeer geregtigd, te werk te gam; de belangstelling van den Koning,
het verschil van gevoelen in deze Kamer. Het was wenschelijk
alien schijn te vermijden van partijdigheid , van ligtgeraaktheid,
van een besluit ab irato. Ook waren de vragen , die hier beslist
zijn, vatbaar voor verscheidenheid van beschouwing.
Was het Instituut, gelijk het bestond , nutteloos ? dit is niet
bij iedereen uitgemaakt. Zoo ja, kon het niet in zijn geheel, ten
nutte van het Vaderland , worden gereorganiseerd ? van waar hier
splitsing der wetenschappen, zoodat enkel aan sciences exactes eenig
geld uit de schatkist zal worden verleend ? en waarom moesten
deze vragen door den Minister worden beslist , zonder gemeen
overleg met het Instituut, tot raadgeven niet onbevoegd ? zonder
overleg met de Staten-Generaal ? het is immers niet noodig dat,
wanneer men van het prerogatief des Konings gebruik maakt , een
overleg dat nuttigheid kan hebben , buitengesloten zij ; vooral in
ons Land , nu de Regering meer en meer (dit weten wij alien) , in
elk departement , schier uitloopt op het goedvinden van een persoon ? Leidt dit niet tot hetgeen de Minister zelf niet kan goedkeuren , tot ministeriele autocratie ? Een gevaarlijk antecedent ! te
minder noodig, vermits onder de tegenwoordige omstandigheden,
deze Minister, door de discussie, een dubbelen triumf zou behaald hebben, en nu vrees ik dat hij den blaam van revolutionair
te zijn niet zal kunnen ontgaan , omdat hij op deze instelling het
befaamde la mort sans please toegepast heeft.
Men heeft zoo even beweerd dat de Minister moed had betoond , door het nemen van dit besluit. Ik ontken het. Wanneer
men in onzen tijd wil sloopen, minachting wil brengen over het-
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geen achtenswaardig is , worth men altijd van bondgenooten omringd. In het Instituut was vereenigd een aantal van onze meest
bekwame landgenooten in wetenschap en kunst ; de wijs waarop
men dit ligchaam behandeld heeft , kan niet anders clan eene nadeelige strekking hebben voor de achting die aan de wetenschap
moet worden betoond. Aan het hoofd van het bestuur kan men
dikwerf, zonder het te willen , groot nadeel te weeg brengen , lage
en kleingeestige driften opwekken. 1k wenschte onder het oog
van den Minister te leggen sommige oordeelvellingen die ik reeds
over de opheffing las. Welligt zou hij mij toegeven dat er een
misschien onherstelbaar nadeel aan de verhouding van wetenschap
en volksgeest is berokkend.
Tk eindig met twee opmerkingen. Men heeft dikwerf gezegd
het Instituut heeft weinig verrigt ; het heeft nog al wat van 's Lands
penningen verteerd.
Ons medelid uit Almelo a
He Instituut keelt weinig verrigt.
heeft noodig geacht dit in deze Kamer te betoogen. Hij heeft
eene vergelijking gemaakt met particuliere genootschappen, met de
maatschappij van letterkunde , met de jongelieden die zich vereenigd
hebben voor de uitgave van oude gedenkschriften ; iedereen had
veel verrigt , het Instituut bijna niets. Het is moeijelijk in dergelijke vergelijking te treden ; ik wil gaarne gelooven dat de spreker uit Almelo tot zekere hoogte hiertoe bevoegd is ; aan weinigen
is het gegeven daarover in het algemeen te heslissen. Bovendien
dergelijk betoog rust op eene gedeeltelijk althans verkeerde voorstelling van het Tnstituut ; op een misverstand. 1k heb met
schaamte gehoord dat ons medelid wees op een verslag van 1849 ,
waaruit , volgens hem , bleek dat de pogingen der leden ijdel waren
geweest k Ik zal het voor de Kamer beitiden : ik hen, als lid van
het Instituut , bijna niets gedaan , eene redevoering slechts. En
van waar dit ? uit onderscheidene oorzaken, ook omdat ik voor mijne
studien nooit veel ophad met een , in andere opzigten somtijds zeer
nuttigen, gemeenschappelijken arbeid. Het schijnt dat men zich het
Instituut heeft voorgesteld, als eene verzameling van beoefenaars
der kunsten en wetenschappen , te zamen gedreveu om op bepaalde
tijden, onder staatstoezigt, wetenschappelijk werk te leveren. Later
welligt, wanneer door sommige theorien omtrent het wezen van
den Staat de overhand behaald wordt , zal het gebeuren dat de
meest kundigen in ieder yak , onder commando van den Staat , als
vaste leveranciers , binnen een bepaalden termijn , zekere hoeveelheid werk afgeven , waarvoor zekere hoeveelheid gelds op de begrooting zal worden gebragt. Dit denkbeeld heb ik nooit aan het
Instituut gehecht. Ik heb er het denkbeeld van eer aan verbonden. Ik heb het mij tot hooge eer gerekend, toen ik door ver1
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maarde beoefenaars mijner geliefkoosde wetenschap in hun midden
opgenomen werd ; de benoeming werd te hooger gewaardeerd ,
naar mate ik er minder rekening op had gemaakt. Naderhand
evenwel heb ik niet gemeend aanspraak op de voortduring van het
eerbetoon te verliezen , omdat ik , enkel in den kring der eigen
studeerkamer,, mijne krachten aan de Nederlandsche geschiedenis
gewijd heb.
De tweede aanmerking was : het Instituut heeft vrij wat van
's Lands penningen verteerd. Hier komen wij op een tear punt ;
het jaarlijksche dine. Ik weet wel dat het in de laatste jaren niet
uit de Instituut-kas betaald is , maar het is in confesso dat vroeger
het Instituut , op 's Lands kosten , eenmaal in het jaar gegeten en
gedronken heeft. Ik had, in misjn onverstand en eenvoud, begrepen dat ook dit gerekend werd onder de eer die van Landswege aan
de beoefenaars van kunsten en wetenschappen betoond werd. De hoogleeraar Mulder schrijft : „Hoezeer ik mij maar eenmaal bezondigd heb
aan het bijwonen van een Instituut-dine, gevoel ik toch volstrekt
geene knaging van conscientie voor dien eenen keer ; zou ik ze niet
voor 25 maal gevoelen , omdat ik mij bewust ben met geene laaghartigen daar aanwezig te zullen geweest zijn , maar met achtenswaardige mannen een uur van ontspanuing te hebben genoten ,
door den Staat ons aangeboden , in eene inrigting waarin ik met
hen geacht word onze beste krachten te wijden aan het algemeen
belang." Ik heb er over nagedacht en ik heb gevoeld dat er toch
iets waarmee zeldzame naauwgezetheid zou kunnen bezwaard zijn
in dat dine ligt. Ik ben gelukkig de verzekering aan de Kamer te kunnen geven dat ik persoonlijk er nooit deel aan gehad
heb. Het eenige wat ik zijdelings onder benadeeling van 's Rifts
schatkist zou kunnen brengen , is dat ik eenmaal , toen ik in het
Instituut eene voorlezing hield (misschien de Minister ook , toen
hij zijne vermaarde verhandeling over het staatsburgerschap bij het
Instituut uitsprak 1 ) , een glas water met suiker gebruikt heb. Ik
wist toen niet dat er een tijd zou komen , waarin op dergelijke
zaken zou worden gelet en in Nederland de spreuk zou worden
vergeten : „honos alit artes." Indien ik de mogelijkheid vermoed
had, ik zou hebben gezegd : zoolang Thorbecke lid is der Tweede
Kamer, zullen wij tegen dergelijke bezuiniging van een Minister
in veiligheid zijn. Ik wist niet dat weltha eene zoo geringe bijdrage ter vereering van kunsten en wetenschappen, voor zoover zij
niet tot de sciences exactes behooren , onder de niet productive uitgaven zou worden geteld.

4 : Naar aanleiding der zinsnede over het in minachting brengen van
hetgeen achtenswaard is, zeide de Minister: „ Hier korot mij te binnen

1

Zie le Deel , p. 88.
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hetgeen gisteren is gesproken over een dagblad a, waaraan de spreker het
deelgenootschap niet ontkende. 1k heb hetgeen hij daarover gezegd heeft
net leedwezen gehoord. Schoon weinig in de gelegenheid dagbladen te
lezen , ben ik toch zeer genegen ook uit dagbladen licht en leering te ontvangen. Maar uit dat dagblad , waaruit ik vertrouwen kan onderrigting te
zullen putten , zoo de spreker uit de residentie medearbeider is , uit dat dagblad, zoover ik het gezien heb, kon ik niet leeren. Wij hebben dagbladen
in ons land gehad, wier heftigheid — en ik geloof te regt — werd misprezen. Maar zoo die dagbladen indien ik het zoo mag uitdrukken , met
zwaard en dolk op de markt verschenen, is zoodanige oorlog toch altijd
beter dan gif en venijn te baat te nemen , hetzij tegen personen die men
aantast, hetzij tegen het Gouvernernent." Deze meer dan gewoonlijk scherpe
beantwoording noodzaakte mij tot eenigzins warme repliek.

Zoo ooit , dan heb ik nu aanspraak op welwillend geduld. Tic
repliceer niet over het Instituut ; ik zou er , nu de Minister mij
zoo persoonlijk heeft aangetast , naauwelijks toe in staat zijn. Het
gedrag van den Minister jegens mij wordt inderdaad raadselachtig.
De toenemende hevigheid der aanranding , indien een man als hij
het zwijgen van anderen noodig had , zou den schijn hebben van
niet te willen rusten, eer ik tot zwijgen gebragt ben. 1k laat
gaarne over , aan ieder die met eenige aandacht heeft gevolgd wat
ik gezegd heb, of er in den toon iets geweest is dat dergelijk
antwoord verdiende ? iets waaruit de strekking bleek om met den
Minister in moeijelijkheden te geraken, en of het niet veeleer duidelijk was dat ik mij enkel van een pligt jegens mijne medeleden
in het Instituut kweet?
En wat doet nu de Minister ? hij maakt zich , om mij aan te
vallen , van e6ne uitdrukking meester ; zij is deze : „ wanneer men
in onzen tijd wil sloopen , wanneer men minachting wil brengen
over hetgeen achtenswaard is , dan is men altijd zeker een aantal
bondgenooten te hebben." Pat de Minister het Tristitimt hp eft
willen sloopen; dat hij minachting gebragt heeft over hetgeen, naar
mijn inzien althans, achtenswaard was , is openbaar. En dat ik
met die uitdrukking geen kwetsen van den Minister bedoeld heb ,
blijkt ten overvloede uit hetgeen bijkans onmiddellijk volgt : „ dat
men dikwerf, zonder het te willen, lage driften opwekt."
De Minister heeft kunnen goedvinden de volgende uitdrukking
te gebruiken „vroeger heeft men in ons Land dagbladen gehad ,
die met zwaard en dolk op de markt kwamen ; beter was dit dan
te komen met gif en venzyn."
Evenmin door een Minister als door een lid der Kamer , hat
ik mij voor elk artikel van het bedoelde dagblad de verantwoordelijkheid opleggen ; doch ik maak er geen geheim van : den algemeenen inhoud , de rigting beaem ik. De Minister gaf te kennen dat hij er weinig uit geleerd had. Mijne vrienden en ik
beweeren niet dat hij iets van ons zou kunnen leeren ; maar
wij wenschen onze beginselen voor te staan , in verband met de
politieke gesteldheid van het Land. 1k vraag niet in hoever dit
dagblad de vergelijking kan doorstaan , in hetgeen ons te Taste
a De Nederlander.
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wordt gelegd , met bladen op welke personen , die thus in hooge
betrekking zijn, grooten invloed gehad hebben; maar ik keur het
dagblad in het algemeen goed , omdat het systeem tegen systeem
gesteld heeft ; omdat het , niet tegen Minister of Ministerie , maar
tegen eene theorie die wij verderfelijk achten , gerigt is ; dit juist
schijnt de Minister niet te kunnen dulden. 1k keur het blad
goed , omdat het de verwantschap toont der vrijzinnige theorie,
in Staat en Kerk , met de uitersten waartoe men door eigenaardige ontwikkeling geraakt. En welke is nu de grond van de heftige verwijten waarmee men ons overlaadt Wanneer wij wetenschappelijk , uit theorie en geschiedenis , naar vaste overtuiging,
bewijzen dat de vrijzinnige leer leidt tot socialisme , communisme ,
atheIsme , trekt men daaruit het gevolg : gij krij t ons uit voor
socialisten , communisten , godloochenaars , en wat dies meer zij.
Aldus is Been wetenschappelijke behandeling der politiek denkbaar. Ik keur het blad goed , omdat daarin regt gedaan wordt
aan de talenten en verdiensten ook der tegenpartij ; omdat het
de menigvuldige versmading en verguizing, waaraan het ten doel
is , met kalmte beantwoordt ; omdat het zich met volharding verzet tegen velerlei vijandige rigting, ofschoon het ondervindt dat
de spreuk veritas odium parit ook in deze dagen nog geldt.
De Minister zegt dat het blad geschreven wordt met flit en
venijn. Dit geschiedt dan , althans wat mij betreft , meer openlijk
dan met de dolk van andere bladen het geval was. 1k beroep rnij
niet op mijne vrienden ; zelfs niet op hen wier oordeel onbevangen
geacht wordt ; maw, indien door vele voorstanders van den Minister, wat hij van dit blad gezegd heeft , beaemd wordt , zal ik mijn
Vaderland beklagen , om de hoogte die partijdrift bereikt heeft.
De Minister repliceerde met een eenigzins verzachtend woord. „Ik heb
van de algemeene strekking niet gesproken. Ik heb gezegd, dat ik niet zoo
dikwijls , als ik wenschte , de gelegenheid had om dat dagblad in te zien ,
maar dat het mij , wanneer ik het heb kunnen inzien , is voorgekomen niet
zoo leerzaam te zijn , als ik , vooral daar hij deelgenoot is, kon verwachten.
En zoo ik van vergif en venijn heb gewaagd , dan zag dat niet op de algemeene strekking van dat blad. Ik had slechts die bijzondere aanvallen, die
bijzondere aanmerkingen tegen leden der Kamer of den Minister, tegen uit
het verband gerukte gezegden dier personen , op het oog , als ik in dat dagblad meen te hebben ontwaard.... Ik wil mijn oordeel niet voor volkomen
wis, het minst voor chemisch juist, verklaren."

REGT DER GEZINDHEDEN.
17 December 1849.
`„* Door uitstel omtrent de begrooting van Binnenlandsche Zaken werd
het Hoofdstuk over de Hervormde Eeredienst plotseliug in discussie gebragt. Ik begreep niet te mogen zwijgen van eene quaestie , altijd op den
achtergrond geschoven , en die , zoolang zij niet tot afdoening gebragt is ,
steeds op den voorgrond behoorde te zijn ; de wederzijdsche betrekking van
Kerk en Staat.

Ik heb meer dan ooit behoefte aan welwillendheid. Ook omdat
de orde der behandeling is veranderd. Ik dacht over een ander
onderwerp te moeten spreken, ik ben te weinig voorbereid, en toch
mijn exceptioneel standpunt , om de beginselen die ik jaren achtereen voorgestaan heb , verbiedt mij te zwijgen. Thans zal ik
de zaak uit een algemeen oogpunt beschouwen , zonder onderscheid
van gezindheden ; later in verband tot de Hervormde Gezindh,eid.
Welke is de betrekking der Gezindheden tot den Staat?

Ik stel op den voorgrond dat, in de laatste jaren, de Gezindheden eene belangrijke overwinning hebben behaald. De zeVstandigheid, zoo dikwijls met woord en daad voorbijgezien , de vrijheid
der Kerk is bijkans geen voorwerp van tegenspraak meet. Ziej is
tegenover de wereldlijke magt , ook bij de gewijzigde Grondwet,
beschermd. De Commissie van 16 Maart 1848 heeft , duidelijk
en met ronde woorden , eerbiediging gewild der kerkgemeenten ,
als particuliere vereenigingen , als burgerliike genootschappen onderworpen aan het gemeene regt. In dit opzigt althans is het gebleken welk nut voortdurende discussie te weeg brengt. Dit is
een der punten waarom wij de Grondwetherziening op prijs stellen , waarom zij inderdaad regt heeft op onze erkentelijkheid ; een der
punten waartoe men niet plotseling, maar langzamerhand is gekomen en die in de Grondwet geformuleerd zijn , omdat zij berusten
op regt en vrijheid. Al hetgeen door de Grondwet van 1848 op
die wijze is tot stand gebragt , stel ik op hoogen prijs.
Derhalve , de Kerken , de Gezindheden , zijn zelfstandige en on.afhankelijke corporation in den Staat. Daaruit vloeijen verscheidene gewigtige gevolgen voort. Vooreerst , dat al wat naar een
fits in sacra zweernt , vervalt. Ten andere , dat aan de Kerk , als
zelfstandige corporatie , toegekend wordt wat tot haar bijzondere
II.
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administratie en eigen zaken behoort ; dus de vrijheid van bfizonder onderwijs , en de volkomene onafhankelijkheid der diakonien.
Ten derde , dat deze corporation , even als alle andere, regt hebben op de bescherming welke van Gouvernementswege aan alle
personen en aan alle corporation in den Staat toekomt ; dat ze
aan de Kerk , ook weder gelijk aan alle andere corporation ,
moet worden verleend , naar gelang van haar eigenaardigkeid, van
hetgeen eene Kerk karakteriseert. Wanneer men spreekt van het
losmaken der banden tusschen de Gezindheden en den Staat, en daarmede te kennen geeft dat die vrijheid , die onafhankelijkheid voortaan ter goeder trouw, met onbekrompenheid , zal worden geeerbiedigd , is losmaking wenschelijk en noodig en moet , zoo spoedig
mogelijk , worden tot stand gebragt. Geheel anders is het, wanneer
men , bij het streven naar scheiding , in de Kerk , met betrekking
tot den Staat, enkel eene particuliere vereeniging ziet. Aldus komen wij tot eene verdere en gewigtige beschouwing. Wij hebben , door het eerbiedigen van de zelfstandigheid , veel gewonnen ,
niet genoeg; er is meer noodig, indien het regt der Gezindheden
volledig zal worden erkend. Dan moeten zij worden bescbermd , niet
alleen als corporation juris privati , maar als corporation juris
Het moge aan sommigen toeschijnen dat ik te ver ga, ook het denkbeeld van zelfstandigheid der Kerk werd langen tijd als overdreven
beschouwd. Het stelsel dat ik verdedig , is hetzelfde dat , in Frankrijk , in Pruissen , en elders , door mannen wier gevoelen overweging
verdient , voorgestaan wordt ; niet achteruitgang , maar vooruitgang.
Wanneer het wordt aangenomeu , dan eerst zullen we komen
waar wij behooren te zijn. Eene heerschende Kerk is in Nederland en elders afgeschaft ; wat is dien ten gevolge gebeurd
eerst zijn de Kerken in eigen aanzijn bedreigd , vervolgens aan
reglementaire banden , als werktuigen ten dienste der Gouvernementen , gelegd ; daarna vrijgelaten in eigen werkkring; welnu !
dan eerst zal men tot een behoorlijken toestand geraken , wanneer
men , bij gelijkstelling der Gezindheden , haar collectiven invloed
waardeert , haar onbetwistbare regten ontziet ; in dien zin en geest,
het nut en de onmisbaarheid der wederzijdsche betrekking van Kerk
en Staat in het oog houdt. De Gezindheden zijn corporation , vereenzelvigd met den Staat en met de Natie ; corporation die niet
alleen mogen , maar moeten worden gekend , in al wat de Godsdienst
zijdelings of regtstreeks betreft. 1k wensch mij met naauwgezetheid te houden aan de Grondwet. Ik wensch niets te ontnemen
aan de ernstige handhaving van de artt. 167 en 169. 1k begeer
betamelijke ondergeschiktheid van iedereen aan de wet. 1k acht
dat hetgeen door geestelijken of leeken zou worden gedaan in strijd
met de wet , streng moet worden gestraft. Geen heerschende Kerk,
geene miskenning der regten van den Staat. 1k voeg er bij dat
de regten der Gezindheden , haar karakter van corporation furls
publici , met naauwgezetheid moet worden geeerbiedigd. De Staat
is geen abstract wezen afgescheiden van de Natie ; geen alvermo-
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Bend wezen , dat volstaan kan met awl de Kerk te geven datgene
waarop zij , als corporatie juris privati, regt heeft. Het is niet genoeg als de Staat het bjzonder onderwijs aan de Kerk guilt , en.
eigenmagtig , in deze en in andere zaken , omtrent openbare aangelegen-

heden , waar Godsdienst ter sprake komt , beschikt. Kortom , geen beschouwing in abstract° , volgens de Duitsche of Fransche wijsbegeerte
of volgens de revolutionaire wanbegrippen welke in verschillende
Staten van Europa wortel geschoten hebben , maar in concreto. De
hier te lande bestaande christelijke kerkgenootschappen, en ook het
Israelitische kerkgenootschap , hebben een grondwettig niet alleen ,
maar een openbaar en historisch aanzijn. Wat moet dus , nu alle
Gezindheden gelijke regten hebben , de Staat tegenover de Kerk
doen ? waken voor eigen regt en ook voor de regten der Gezindheden onderling ; zorgen dat , terwijl openlijke discussie geeu belemmering ondergaat , eene Gezindheid zich niet aanmatige eene
andere Gezindheid te verdrukken. De Staat zou behooren te waken tegen de Roomschgezinden , indien de verwijten somwijlen tegen
hen ingebragt gegrond zijn , en vooral ook tegen mij en mijne
vrienden , indien wij art. 36 der hervormde geloofsbelijdenis niet
met geestelijke , maar met andere wapenen willen ten uitvoer leggen. Er zijn , omtrent de betrekking der Gezindheden op den Staat ,
denkbeelden gangbaar van gevaarlijke strekking. Men zegt : de
Kerken zijn eigenlijk in den Staat toegelaten, enkel voor zoo ver ze
bestaanbaar zijn met de orde van zaken , met de publieke rust en
met de wet. Men vergeet dat ook eene Gezindheid , waarvan het historisch en regtmatig aanzijn erkend is , tot de orde van zaken behoort. Wat noemt men bestaande orde van zaken ? is het alleen
wat in lateren tijd door revolution gebouwd is ? noemt ge dit alleen de bestaande orde, of ook wat van oudsher stand gehoudcn
heeft toi, op den huidigen dag ? meent men Gezindheden welke
dit historisch karakter hebben , buiten de orde te kunnen stellen ?
zal men altijd een zwaard opgeheven houden , voor het geval dat
zij de publieke rust zouden verstoren ? Leden eener Kerk kunnen
zich verzetten tegen de publieke rust, maar de betrekking der Gezindheden op den Staat onderstelt dat leer en werking, binnen den kring van eigen bodem en van de regten die het jus
_publicum geeft , niet tegen de publieke rust strijdt. Gezindheden
zijn niet aan het goedvinden van wetgever of grondwetgever ondergeschikt. Dit is het revolutionaire beginsel waartegen zoovele
leden dezer Kamer onlangs met kracht opgekomen zijn. Volgens
dit denkbeeld , is er geen regt dan hetgeen de wetgever of grondwetgever willekeurig schept of genadig behoudt. De Gezindheden
hebben hier te lande een historisch bestaan , zij zijn niet getolereerd
bij de genade der Grondwet. Indien dit systeem van eigen regt niet
geadmitteerd , niet gevolgd wordt , zal de eerste triumf niet veel
baten. Ondanks de verkregen zelfstandigheid en vrijheid der Kerk,
zal men weder in dezelfde routine vervallen. Indien ge het regt
van de Gezindheden, ter regeling van de openbare instellingen,
17*
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waar Godsdienst te pas komt, niet aanneemt , huldigt ge het revolutionair systeem van den ab8oluten Staat, die eerie eigen Godsdienst heeft of zich aan ongodisterij overgeeft , en wiens vrijgevigheid zich bepaalt tot het toelaten van hetgeen , in den beperkten
kring van bijzondere inrigtingen , aan den Staat niet hinderlijk is.
Dan hebt ge een Staat die de Gezindheden duldt , en op de inrigtingen door de Natie bekostigd , aan de bevolking toedient godsdienstige
begrippen , namelijk die de Regering voor genoegzaam en onschadelijk
houdt. Deze godsdienst kan ieder oogenblik veranderen , naar goedvinden van het Gouvernement. Ge hebt dan , ten slotte, eene burgerlijke of maatschappelijke of politieke godsdienst van Staat , gerigt tegen al hetgeen waarop door de Gezindheden waarin de
Natie verdeeld is , prijs gesteld wordt. Voorbeelden bij te brengen
zou gemakkelijk zijn ; doorloop de geschiedenis der omwentelingen
van den laatsten tijd , zie op Zwitserland en bepaaldelijk op het
kanton Waadt. Dit kleine gemeenebest toont 1 wat er wordt van
de zelfstandigheid der Gezindheden als corporation juris privati,
wanneer een Gouvernement aan de revolutie-begrippen hulde betoont.
Thans zij het mij vergund de gevolgen aan te wijzen van het
stelsel dat ik verdedig , voor het Vaderland, voor de oryanieke
wetten, en voor het onderwerp nu in beraadslaging , het al dan niet
behouden van de Ministerien van .Eeredienst. 1k spreek enkel, dit
gelieve de Kamer in het oog te houden , kit een politiek standpunt.
En ook dan , met het oog op het welzijn van het geheele Vaderland , stel ik op den voorgrond dat vele Staatslieden 11.11 door de
ervaring geleerd , hier en in andere landen , ook gij zelf , Mijne
Heeren , gij alien , welke uwe geloofsbegrippen mogen zijn, de overtuiging hebben dat het welzijn der Nation zonder godsdienst niet
wordt behartigd , dat de Nation, zonder vasthouding aan godsdienstige begrippen , verloren moeten gaan. Thans valt die waarheid
meer dan ooit in het oog. Meer dan ooit blijkt nu dat niets,
buiten echten godsdienstzin , op den duur waarborgt tegen de overmagt der wanbegrippen waarme8 ook Nederland bedreigd wordt.
De toestand van onderscheidene landen in Europa doet de hernieuwing vreezen der uitbarstingen die wij beleefd hebben ; geene
voorzorgen zullen genoegzaam zijn, indien de veerkracht ontbreekt ,
welke met de kracht der geloofsovertuiging en met den eisch der
pligtbetrachting in onafscheidelijk verband is.
1k weet niet of gij , nadat wij reeds zoo vele maanden zijn bezig
geweest aan de organisatie van het land , meer zelfvoldoening hebt
dan ik , over het tot stand gebragte werk ; maar , indien er weinig
is verrigt en er ook in den loop dezer zitting niet veel zal worden afgedaan , moeten we niet te meer prijs stellen op iets anders
dan wettenmakerij ? op het zedelijk karakter der Natie, dat
1 Vooral ook in de gebeurtenissen , ten gevolge waarvan , in 1845, door overheersching van het Staatsgezag , een aantal leeraars, daaronder menigeen zonder middel van bestaan, tot het verlaten van de Kerk genoopt werd.
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gekomen wetten , geen baat vindt ? Quid lege8 sine moribus vanae
proficiunt? Ik herinner mij , in een onlangs nitgekomen vlugschrift
van een der scherpzinnigsten uit onzen tijd, eene treffende vergelijking : „met wasch of leem maak ik den vorm van geweer en
ploeg ; maar , zoo ge mij geen ijzer geeft , heb ik , ondanks de
uitnemendheid der met zorgvolle kunst bewerkte vormen , geen
bruikbaar oorlogs- of akkertuig 1 ." Maak organieke wetten , organiseer den Staat, zoo goed u mogelijk is : indien de Nederlandsche Natie ontaardt en verbastert, geven staatsvormen geen
bruikbaar Volk waarmee men gevaren trotseert. Integendeel zult
ge , met uwe organiserende wetten , met uwe hervormingen en nieuwe
inrigtingen , eene machine daargesteld hebben , waarvan het souvereine yolk zich meester zal maken , om te vernietigen alles waarop
de Natie , in eigenlijken en historischen zin, prijs en waarde stelt.
Ik zie daarbij ook op de organieke ?paten; op het onderwiis en
het armwezen. Wanneer het regt van de Gezindheden in het openbaar onderwijs niet erkend wordt ; wanneer soortgelijke wet als in
de afgeloopen zitting , wordt voorgedragen ; wanneer in Nederland
de afscheiding ingevoerd wordt van school en godsdienst, welke
in de memorie van toelichting op den voorgrond werd gesteld,
zal het onderwijs verderfelijk zijn. Het Armbestuur zal niets tegen
het pauperisme bewerken , indien de charite prime en de christelijke beginselen eigendunkelijk en hooghartig worden ter zijde gesteld, indien de Staat niet met de Gezindheden in overleg treedt.
Een woord over de Ministerion van Eeredienst. Ziet men op
de wij ze waarop het regt der Gezindheden is gehandhaafd (ik doe
Beene persoonlijke incriminatien, bij het oordeel over personen
geeft men dikwijls te weinig op omstandigheden acht) dan kunnen
ze veilig worden afgeschaft. Indien men de Ministerien van Eeredienst wil behouden , enkel als lastigen band ter beteugeling van.
de Kerk, zou dit reden zijn om, hoe eer hoe beter, de afschaffing te doen plaats hebben ; wanneer men de zaak uit hooger standpunt beschouwt, is de wenschelijkheid twijfelachtig. Om het gewigt der onderlinge betrekking , behooren de Gezindheden vertegenwoordigers in het Kabinet te hebben. De Ministers van Eeredienst
moeten opkomen, bij de Gezindheid voor den Staat, bij den Staat
voor de Gezindheid. Indien er in 1825, toen wij vereenigd waren met Belgie, een Minister voor de Roomsch-Katholijke Eeredienst
ware geweest , zoo als ik mij Bien voorstel , inderdaad RoomschKatholijk , bekend met de leer van de Kerk , ter goed er trouw
voor haar belangen bekommerd , indien de vertegenwoordiger der
1 „ Wenn man mir Wachs oder Lehm giebt, um eine Flinte oder Pflugschaar daraus zu machen, so mag ich die richtigste Construktion derselben
finden , ich erhalte dennoch keine brauchbare Flinte oder Pflugschaar. Ebenso
wenn die Gesinnung der Menschen , dieser Stoff der Kammern, nicht die
rechte is. . . . Diese Gesinnung ruht aber in ihrem tiefsten innersten Grunde
auf dem religiiisen Bewusztsein." Stahl.
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Roomsch-Katholijke Gezindheid in het Kabinet met vrijmoedigheid
en kracht voor haar regten had gesproken , de verderfelijke besluiten van 1825 en het College Philosophique waren niet tot stand
gekomen. Indies in 1837 en vroeger, een Hervormde Minister
zoo als ik dien begeer, de eigenaardigheid der Kerk tegen de willekeur van sommigen of van velen in het licht gesteld had, nooit
zou de vervolging der afgescheidenen plaats gehad hebben , die ,
naderhand en te laat , zooveel regtmatige verontwaardiging in het
Vaderland heeft verwekt.
Ik voeg mij bij het voorstel van het Ministerie. Het voor memorie uittrekken van de bezoldiging komt mij raadzaam voor ; zoo
heeft men gelegenheid van beraad.
Onder een vriendelijk woord aan den spreker, en eene algemeene betuiging
van hulde aan den invloed en de waardij van godsdienstig gevoel, onthield
de Minister van Justitie (ad interim belast met de zaken der Hervormde
Kerk) zich van elke beantwoording der gewigtige vraag welke door mij op
den voorgrond gesteld was.

REGT DER HERVORMDE GEZINDHEID.
17 December 1849.
Onmiddellijk na gesproken te hebben over de Gezindheden in het
algemeen , wees ik op de voortdurende miskenning van het regt der Hervormde Gezindheid om , volgens haar eigenaardigheid , te worden beschermd.
Naar mij voorkwam , zou bet zwijgen bepaaldelijk over haar reden van beklag , onverantwoordelijk geweest zijn.

Ik wensch te spreken over de betrekking van de Hervormde Kerk
Eene moeijelijke taak ; echter is er veel dat mij
bemoedigt. Allereerst de welwillendheid van den Minister ; wat hij
gezegd heeft van strategie, komt mij minder juist voor , omdat ik ,
nu althans , tegen hem geen oorlog gevoerd heb. Ook is de toestand der Kamer veranderd. Te voren mogten de Staten-Generaal
alles behandelen ; alles , behalve godsdienstige quaestien ; zoo het
buitenlandsehe zaken gold , was iedereen diplomaat ; zoo het oorlog
betrof, was iedereen militair ; maar , zoo men van godsdienst durfde
gewag maken , zou , dacht men , met een onverantwoordelijk te buiten
gaan van den kring onzer bevoegdheid , iedereen godgeleerde en de Kamer aan eene synode gelijk zijn. Toen was het : gij wordt verdrukt,
maar wij kunnen er Diets aan doers ; wij zijn geen theologanten. Zoo
huiverig zijn we nu niet meer. Voorts heeft men betere denkbeelden omtrent de pligten der vertegenwoordigers van het NederVroeger vreesde men te spreken over iets waarlandsche yolk.
mede men van nabij bekend was ; over eigen gewest, eigen stad ,
eigen gezindheid , eigen stand en betrekking ; hetgeen ten slotte
zou nederkomen op het zwijgen altijd van hen , wier spreken, om
tot den &aut.
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eigen bekendheid met een onderwerp , het meest nuttig zou zijn
geweest. Ook verg ik geene wedersprank ; de zaak is voor polemiek niet rijp. Ik zal punten in het midden brengen die , ja, bij sommigen uwer tegenspraak zouden kunnen vinden , maar ik wensch
thans den toestand der Hervormde Kerk in betrekking tot den Staat
ter toetse te brengen , alleen ter overweging van u en van het
Gouvernement , niet om strijd uit te lokken ; ik wensch den toestand te schetsen, omdat mijn standpunt en dat van velen mijner
landgenooten te weinig bekend is. Nog eene laatste aanmerking.
Iemand aan wien ik mijn voornemen openbaarde om te spreken
over de betrekking van de Hervormde Kerk tot den Staat , maakte
de bedenking dat ik geen ongelukkiger tijdstip uitkiezen kon ;
van eene Vergadering , vermoei51. en zuinig op haar tijd, mogt voor
zoodanige beschouwing geen uur worden gevergd. Ik heb ten antwoord gegeven : gij miskent de Vergadering ; ik heb nooit gezien
dat ze , voor eene belangrijke zaak , met Staatsregt en Godsdienstvrijheid iii verband , tijd en aandacht ontzegd heeft.
De Minister van Eeredienst is het intermediair tusschen Kerk
en Staat , de tusschenpersoon die de regten der Gezindheid bij den
Staat verdedigt en vice versa". Van de drie Ministers voor de
Hervormde Eeredienst a , heeft niet een beantwoord , ik zeg niet aan
het ideaal, maar aan het idie, dat ik mij van een Minister van Eeredienst maak. Men zegt dat ik te ver ga in persoonlijken strijd;
ik meen dat men over personen moet durven spreken , in verband
met antecedenten. Onze beraadslagingen zijn een strip over de
belangrijkste aangelegenheden des Lands ; een strijd die in ijdel
spiegelgevecht ontaardt , wanneer men voor het ontvangen en toebrengen van kwetsuren al te beducht is. Wie niet durft kwetsen ,
wanneer het noodig is ; wien het vooral om het niet-ontvangen
van wonders te doen is ; die ernstigen aanval met wederzijdsche
hoogachting onbestaanbaar rekent ; die niet , in de diepte der wand ,
de behendigheid en kracht der tegenpartij waardeert ; die niet weet
wat eerlijk en rid derlijk oorlogvoeren beteekent ; die een afkeer
van polemiek heeft , hem hoor ik welligt gaarne in een letterkundig
genootschap , maar hij neme geen deel aan de verantwoordelijkheid
en de gevaren van parlementairen strijd. Zoo ik aldus spreek,
vreeze men niet dat ik mij tot hevige aanvallen gereed maak. Ik
zal met zachtheid spreken ; aanvallen en verdedigen ook. Het is
mij aangenaam een der drie gewezen Ministers van de Hervormde
Eeredienst v in ons midden te zien ; het is mij een genoegen dat
ik niet enkel over afwezigen spreek. 1Vloge hij aan zijne voorgangers de verzekering kunnen geven dat ik , ook over hen , met bescheidenheid sprak. — Van de drie Ministers beantwooi dt niet ea
aan het idee dat ik mij gevormd heb. De oorzaak is niet gelegen in de personen , maar in de algemeene politiek van hun tijd ;
eene politiek die bijkans iedereen goed vond en die zij in toepasa VAN
HEEMSTRA.
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sing gebragt hebben. Maar ik voeg er bij ; wij hebben behoefte
aan eene andere politiek. Ik kom niet een uitvoerig memorandum
voorlezen ; ik zal slechts enkele punten aanroeren , omtrent het
verkeerde van het beginsel waarvan men tot nu toe uitging. Het
regt der hervormde Gezindheid is miskend , in al de punten waarin
het regt der overige Gezindheden miskend is ; daarin dat men ze
niet als corporati on furls publici beschouwd, en de staatsinstellingen buiten haar en tegen haar georganiseerd heeft. De hervormde
Gezindheid is , meer dan de andere Gezindheden , miskend. Zaken
van minder belang laat ik daar. Bepaaldelijk had die miskenning
plaats door de organisatie der hervormde Kerk in 1816. Het is
eene onzer voorname klagten , dat onze Kerk georganiseerd is (onze
Roomsch-Katholijke medeleden moeten het naauwelijks kunnen begrijpen) bij Koninkliik besluit. Dit is een steeds voortdurend onregt , waarvan evenwel de handhaving door het Gouvernement op den
voorgrond gesteld wordt. Maar dit is onze voornaamste klagt niet;
nu wordt ons bovendien betwist en ontnomen wat toen , en te regt ,
als het voornaamste aangemerkt is. In art. 9 van het Algemeen
Reglement is aan elk lid der Kerk de verpligting herinnerd tot handhaving der Christelijke leer in het algemeen en van die der Hervormde Kerk in het bijzonder. Deze leer was , gelijk van oudsher, ook
in1816 het eriterium der Kerk. Men leze de stukken van dien tijd,
en men zal op alle bezwaren geantwoord vinden : de organisatie bestaat en dit kan nu niet anders; maar de leer, eigenaardig en blijvend
kenmerk der Gezindheid , is bij vernieuwing en ten overvloede erkend en bevestigd. Nu komt , in verband hiermede , het voorname
punt van bezwaar. Er waren toen verscheiden leeraars in de Kerk ,
uitstekende geleerden en wijzen dezer eeuw , voor wie de organisatie,
in 't algemeen welgevallig , juist om art. 9 en de verzekering van
de eigenaardigheid der leer , een lastige band was. Zij verschenen
met het denkbeeld van protestantsche vrijheid. Het argument heeft
schijn van waarheid. Men zegt : de hervormers , Luther , Calvijn
enz. , hebben geijverd voor het geloof, vooral voor de vrijheid ; dit
is de hoofdzaak. Luther en Calvijn zijn de voorboden geweest
van de filosofen der 18de eeuw, van de rationalisten en atheisten,
van alle rampen die ongeloof en revolutie over Europa gebragt
hebben. Vroeger was men gewend dit argument te hooren van hen
die niet vriendelijk jegens de Kerk gezind waren , van openbare
vijanden ; nu werd het door zoogenaamde vrienden gebruikt. Ik
zal in geene historische onderzoekingen treden , om te toonen dat
dit argument valsch is. Ik zal alleen opmerken , dat , al wierd
dergelijk beweeren niet door de geschiedenis, zoo van de reformatoren als van de tijden waarin zij geleefd hebben , wederlegd , het
tegenover de algemeen bekende grondslagen der Hervormde Kerk
geen kracht heeft. Men zegt ons: om consequent te zijn, moogt gij
geen belijdenis hebben, geen gemeenschappelijkheid van godsdienstige overtuiging; moogt ge eigenlijk geene Kerk zijn; moogt ge twijfelarij niet weeren; moet ge in ongodisterij te niet gaan; zijt ge, als
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Kerk, bij logische gevolgtrekking, tot zelfmoord verpligt. Tegenover die onbarmhartige vermaning stellen wij , al was de valsche
hypothese juist , het feit dat de Hervormde Kerk , blijkens haar
symbolische schriften en geheelen levensloop , den zelfmoord uiet
begaan en liever inconsequentie dan verloochening der grondslagen
van haar kerkelijk aanwezen gewild heeft. Maar de personen , die
het argument waarvan ik spreek bezigden, waren hoogelijk met
het denkbeeld ingenomen en meenden dat men aan de leer der
Kerk niet verder gebonden moest zijn dan qudtenus, voor zooverre
men , op grond van eigen opvatting der H. Schrift , goedvond.
Dit had ingang , en het Gouvernement raakte in verlegenheid ,
gelijk van zelf spreekt , want het waren mannen van invloed.
Het Gouvernement was (vermits hoogelijk over verlichting , protestantsch beginsel, en gewetensvrijheid geroemd werd) waar het
wezen ontbrak , aan den klank der woorden niet ongevoelig. Ook
begreep het welligt dat hetzelfde rationalisme kans had van in Belgic,
door middel der Roomsche liberalen , bij analogie ingevoerd te
worden. Het Gouvernement raakte in verlegenheid , en Dam een
eenvoudig redmiddel bij de hand. Door het criterium der Gezindheid te veranderen , en dit, gelijk het vroeger in de leer bestaan
had , nu in den uiterlijken vorm te stellen
De Voorzitter merkt op , dat thans in behandeling is de lste afdeeling van
het Vide hoofdstuk der begrooting. Hij wenscht dat de spreker zich eenigzins bekorte en zich zooveel mogelijk tot het onderwerp , thans in beraadslaging, bepale.

Ik meen in de orde der beraadslaging te zijn ; het is de pligt
van den Volksvertegenwoordiger , bij de begrooting , wenschen en
bezwaren in het midden te brengen. Het Gouvernement maakt ,
zeide ik , den uiterlijken vorm tot criterium , als iemand , die het
wezen eener zaak in teeken, opschrift, of signet zoekt. Begrijpelijk
wordt aldus de vaderlandsche anecdote, omtrent het gewigt dat
door achtbare leden van een uitvoerend Bewind ant den presidialen
hamer , waarin het Gouvernement geconcentreerd scheen , gehecht
werd : een strijd van vijf personen , twee tegen drie, waarbij men ,
zoo het gerucht wil , ter verovering van den hamer , menige stoot
en buil uit zuivere vaderlandsliefde ontving 1 . Ik beschouw dit
huldebetoon aan den uiterlijken vorm in verband met de geheele
revolutionaire politiek. Hij die schepter en kroon feitelijk in bezit
neemt , is Koning; wie meester van moniteur en telegraaf is , wordt
even daardoor Gouvernement. De Regering stelde alzoo , als
of de leer van ondergeschikt belang ware , het criterium in den.
vorm , en dit niet alleen , maar in een door de Regering zelve opgedron,qen vorm. Dus resideerde de kracht van het kerkelijk Gouvernement in de meerderheid der Synode. Men had eene soort van

1

Ten jare 1801.
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parlementair gouvernement in de Kerk ; eenigermate gelijk aan het
wetgevend ligchaam van 1805 , tom het Nederlandsche Volk door
19 personen , buiten zijne medewerking gekozen , vertegenwoordigd
werd ; ook in de Kerk had men nu , zonder regtstreeksche verkiezingen , een oligarchisch parlement. Wat vooral opmerking verdient , is de betrekking tusschen Kerk en Staat. Minister en Synode
vereenigden zich in wederzijdsch hulpbetoon. De Minister was de
uitvoerende magt der Synode ; vice versa de Synode de uitvoerende magt , het werktuig in de Kerk , ter bevordering van onderworpenheid aan het politiek gezag. Ik kan er geen beter denkbeeld van
geven dan door vergelijking met hetgeen in Duitsche Staten onder Napoleon gezien werd. Vele kleinere Duitsche vorsten waren
bereid tot onderdanigheid aan den dwingeland , mits ze door dezen versterkt wierden om, op hun beurt in eigen sfeer, dwingeland
te zijn. Onder de synodale firma zou de leer ter zijde gesteld
worden , voor zoo ver tot behoud van vrede vereischt werd. Men
had de waarheid lief, den vrede nog meer. Zoo was het aangenomen stelsel , maar het kon onmogelijk met algemeene goedkeuring opgaan. Gelukkig voor de Kerk , anders ware zij verloren
geweest. Gelukkig — en dit is geene captatio benevolenticte, —
ook voor de Roomschen; uit den tegenstand heeft zich in de Hervormde Kerk de kracht dergenen ontwikkeld die , bij vasthouding
aan eigen geloof, eerbiediging der regten van anderen hebben gewild. Het is goed geweest , ook voor het -V aderland. Altijd is
het van belang voor een Staat burgers te bezitten , die iets over
hebben voor een beginsel. Ik spreek in 't algemeen : zoo een beginsel verkeerd is , wordt teregtwijzing en des noods beteugeling
vereischt ; maar het is altijd gelukkig voor een land , dat er nog
zijn die een hooger doel hebben dan eigenbelang en zich voor dit
hoogere laten kwellen en verdrijven. Dit is goed ; wanneer men
hen alien verdreef, zou er welligt rust zijn , maar eene rust die
het vaderland , als met een roest , verteert. Ziedaar de ontwikkeling
van het beginsel ; de tegenstand duurt voort.
Ik zou nu moeten aantoonen hoe dit beginsel de Ministers voor
de taken der Hervormde Kerk genoodzaakt heeft tot de politick
welke zij gevolgd hebben.

*„* In de avondzitting vervolgde ik aldus.

Ik heb nog vier vragen te behandelen : 1°. wat hebben de Ministers van Hervormde Ecredienst verrigt ? 2°. wat is eigenlijk in
de Kerk het verschil ? 3°. welke de verhouding der wederzijdsche
krachten ? 4°. wat wordt door ons van het Gouvernement verlangd?
L Wat hebben de drie Ministers gedaan ?
1k herhaal dat weinig aan de personen , en veel aan de omstan-

— 257 —
digheden te wijten is , aan begrippen bijkans door iedereen beaemd.
Tegen het gedrag der drie Staatslieden stel ik de uitspraak van
iemaud die in Nederland crediet heeft. Kemper zeide dat, wanneer
zich geschillen voordoen , als waarvan wij nu spreken, te onderzoeken vale , welke partij als de oude, bestaande gemeente moet worden
beschouwd. Aan de andere , zegt hij , kan vriiheid worden gelaten
eene onafhankeliike gemeente buiten bezwaar van den Lande te vormen. Volgens hem was de oude Gemeente de eigenares van het

huis. Wat heeft nu de eerste Minister ' gedaan ? hij heeft hen
die het kerkgeloof lief hadden boven den vrede , als rebellen beschouwd, als ongehoorzame kinderen behandeld. Den wettigen eigenaar , uit de woning gedreven , meende hij te moeten dwingen OM
in het huis te keeren , met onderwerping aan hen die zich van
de woning meester hadden gemaakt. Dit is de tijd geweest van
boeten , van gevangenisstraf , van inlegering, van al datgene, waaromtrent Falck gezegd heeft : „als ik er van hoor , schaam ik mij
Nederlander te zijn."
De tweede Minister b wenschte billijker te zijn : de afgescheidenen niet tot terugkeer te dwingen. Veeleer zou autorisatie tot afzonderlijke kerken hun , zonder veel moeite , worden verleend. De
verdreven eigenaar zou niet worden vervolgd en zelfs het regt
hebben een afzonderlijk huisje te bouwen. De Minister heeft , in
de circulaire van 1 Julij 1842 , met loyauteit het beginsel aangenomen geen jus in sacra; maar nu maakte hij , van wren ik
verzekerd ben dat de meeste welwillendheid hem bezield heeft ,
eene exceptie ; slechts eene , maar veelomvattend ; eene exceptie ten
behoeve der organisatie van 1816 , dezelfde exceptie die de Minister van Justitie nu maakt. „Ik durf niet aan de Kerk raken ,
de inbreuk op het beginsel dat ik aanneem, is eenmaal geschied,
iets dergelijks gebeurt nimmer meer ; verbetering kan voortaan plaats
hebben , enkel volgens goedvinden en uitspraak van het synodaal
beheer ; doch ik kom niet terug op hetgeen geschied is." Dit
komt hierop neder : de Kerk is regtens onafbankelijk ; de Staat
heeft wederregtelijk de Kerk aan den band van reglementen en
van eene antikerkelijke organisatie gelegd ; maar , nu het op bevrijding van het juk aankomen zou, is de Staat aan de spreuk :
geen jus in sacra, gedachtig. Met andere woorden : Ik heb u
aangevallen , ik mogt dit niet doen ; ik heb u , aan handen en
voeten gebonden , overgeleverd aan uwe tegenpartij ; het was onregt. En nu zou ik u bijstaan ter losmaking van den knellenden
band ? ik zou mij andermaal vergrijpen aan uw persoon ? neen
voorwaar , ik mag u niet aanraken ; gij moet zelf zien , hoe gij u redt.
Ik kom tot den derden Minister C , ons medelid. Hij heeft den zelfden weg gevolgd. Zoo als er doorgaans in een Ministerie zijn specialiteiten die niet behooren tot de politieke kleur van het kabinet ,
evenzoo zijn er somtijds Ministers die de politieke kleur van een
kabinet helpen uitmaken , zonder dat zij in hun departement eene
a VAN PALLANDT VAN KEPPEL.
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specialiteit zijn. Nu gis ik dat hij zitting had in het kabinet ,
vooral om politieke beginsels en kundigheden en dat hij , te midden der
veelvuldige bezigheden van dien tijd, weinig gelegenheid had zich
in beschouwingen omtrent den toestand der Hervormde Kerk te verdiepen. Mijne vrienden en ik waren in 1848 aan de groote politieke gebeurtenissen niet onverschillig ; ook wij hielden ons op
politiek terrein bezig met de verkondiging van onze beginsels.
Evenwel wij hadden meer beschikbaren tijd dan de Minister, en,
terwijl hij bezig was met de grondwet-herziening, hebben wij de
belangen der hervormde Gezindheid overwogen op eene bijeenkomst
den 18 Augustus 1848 te Amsterdam. Wij hebben , als resultaat ,
aan den Koning verzocht dat geene verandering in de organisatie
van de hervormdc Kerk zou worden gebragt , zonder de gemeenten
te hooren. Spoedig ontvingen wij een antwoord , waarin vasthouding aan het aangenomen systema openbaar was ; namelijk dat de
beslissing aan de Synode overgelaten werd.
2. Wat is het eigenliike verschil in de Hervormde Kerk
Men doet het gewoonlijk voorkomen als of zij waartoe ik behoor,, waren hevige, bekrompen en onvoorwaardelijke voorstanders ,
enkel of bovenal van de Synode van Dordrecht. Indien dit waar
was, indien onze partij enkel uit de zoodanigen bestond, zou men
omtrent haar onbezorgd zijn. Het verschil ligt in de tegenstelling,
die in alle Gezindheden gezien wordt, geloof en ongeloof. Niet
als of wij iedereen die van ons verschilt , als ongeloovige ten toon
stellen. Neen, doch wanneer men kerkvrede boven kerkgeloof
stelt , komt men in een toestand waarin hoegenaamd geen band van
geloof in de Kerk wordt behouden ; waarin alles uitloopt op subjective overtuiging , en elke meening , behalve de waarheid , in de
Kerk geduld wordt. Een voorbeeld slechts waardoor de juistheid
dezer opmerking gestaafd wordt. Een predikant , terwijl hij , in een
in 't licht gegeven opstel, erkent dat in de Kerk niet geduld kan
worden een godloochenaar die openlijk voor zijne godloochening uit
komt, geeft tevens zijne vrees te kennen dat hij , reeds door dit
aven , al te exclusief wordt. Dus moet elk die niet openlijk godloochenaar is , in de Kerk geduld worden , en bij gevolg (om den
geheelen toestand te karakteriseren) ieder die zich met dit systeem
niet vereenigt, op den duur, indien het stelsel consequent wordt
uitgevoerd , als rustverstoorder uit de Kerk worden gezet. Dit
vindt men goed en liefdevol , en wij daarentegen vinden het ongerijmd en strijdig met de wezenlijke liefde , waardoor de mensch ,
niet tot bedriegelijke rust, maar tot de zaligmakende waarheid gebragt wordt.
3. Welke zijn op dit oogenblik de wederzijdsehe krachten?
Vooreerst , vergete men niet dat , bij velerlei verschil van inzigten , afgescheidenen en niet-afge8cheidenen, tegen de bestrijders
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Ten andere, houde men den wezenlijken toestand van het kerkgenootschap in het oog. Een groot deel ook der predikanten is
Of zelf aan het kerkgeloof ontrouw , of althans , zoo niet onvoorwaardelijk , met betreurenswaardige voorkeur aan bedriegelijken
kerkvrede gehecht. Er zijn er die met kracht hiertegen opkomen ;
maar een zeer groot gedeelte wordt medegesleept door den schijn
van vrede en verdraagzaamheid ; ook de kerkeraden zijn over het
algemeen tegen ons gestemd. Wat het gros der gemeente betreft,
zeer velen zijn onverschillig , dus met elken toestand voldaan. Daar
stel ik tegenover dat men bij toeneming, in de hoogere klasse ,
in den middelstand , onder het yolk , niet weinigen vindt die , ten
gevolge eener vernieuwde geloofsopwekking of met traditionele gehechtheid , voor ae leer der Kerk in de bres staan. — Nog drie
aanmerkingen. De eerste, dat die den vrede willen quand 9neke
(een groot en ontzagchelijk getal) eigenlijk niet mede tellen. Natuurlijk , want als de strijd begint, doen zij niet mede , ontwijken
dien zoo fang mogelijk; wanneer de overwinning behaald is, scharen
zij zich, in het belang van orde en rust , aan de zij de van den
triomfant. Ten anderen , die denken zoo als wij , vormen een gesloten
geheel , en (de Kamer gelieve dit wel op te merken) niet ten gevolge
eener afspraak; o neen , het is eensgezindheid in geloofsbeginselen
die , te midden van velerlei verschil in ondergeschikte punten ,
verbindt , en tegenover de voorstanders van subjective meeningen
kracht geeft. Eindelijk , wat wij in ons land zien gebeuren, hangt zamen met dezelfde opmerkelijke verschijnselen in het overig Europa.
Indien de stuurman , wanneer het ongeoefend oog aan den gezigteinder slechts een onbeduidend wolkje aanschouwt , zich gereed
maakt voor den aannaderenden storm, mogen wij dan niet beweeren
dat , nu de dreigende wolk zich, niet in de verte, niet aan den gezigteinder , maar in de nabijheid vertoont, het meer dan tijd is
te vragen wat er moet gedaan worden , in het belang , ik zeg niet
der Gezindheid alleen , maar ook van de Natie en van het Gouvernement
4. Wat wordt door ons van de Regering verlangd?
Wanneer de toestand normaal ware , zou ik met Kemper zeggen : doe aan de oude, bestaande gemeente regt. Thus verlangen wij onpartiidigheid van Gouvernementswege voor de eigenaren van het huis , en niet het geheele gewigt der Regering in
de schaal der tegenpartij. Billijkheid voor hen die , in of buiten
het Kerkgenootschap , aan de leer der Hervormde Kerk getrouw
zijn. Dit mag worden gevergd. Men heeft uit den lande verjaagd
en in den lande verbitterd, menschen aan wie niets verweten werd
dan misschien eenige overdrijving. En waarin bestond ze dat
men te ver ging in godsdienstige ernst en naauwgezetheid, in
gehechtheid aan het wettig gezag en aan het Huis van Oranje,
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in gehechtheid aan hetgeen wezenljjk nationaal is. Ziedaar het
misdrijf. Men heeft met dit schroomelijk onregt geen dienst bewezen aan de vastheid van den troon en aan de welvaart van het
land. Ik acht dat het nieuwe Bewind bij onpartijdigheid belang
heeft : dan zal het zich gunstig onderscheiden van het vorige Bewind ; het zal in waarheid zijn een Ministerie der Grondwetherziening , dat de Grondwet in loyalen zin toepast en uitlegt ; het zal
steun vinden in de liefde en dankbaarheid van een aanmerkelijk
deel des Yolks; steun in waarheid en regt.
Ten slotte zij het mij veroorloofd den Minister eenige punten
voor te leggen waaromtrent ik nader onderzoek wenschelijk acht.
De regten der Grondwet , als corporatie juti8 privati. Dus geen
jus in sacra; de vrijheid van bijzonder onderwijs , de bescherming
die aan de eigenaardigheid der Kerk moet worden verleend.
De regten der Gezindheid , als corporatie juris publici. Dus
geene wet op het onderwijs als die van het vorige jaar, geen wet op
het armwezen waarin de regten der Gezindheden worden miskeud !
Voorts geen overlevering aan de willekeur van het syuodaal beheer, bepaaldelijk niet omtrent een punt van het hoogste gewigt, in
het afgeloopen jaar met groote belangstelling, ik zou bijna zeggen
met hevigheid , behandeld ; de vraag of artikel 9 van het reglement
van 1816 (het palladium van de leer) bij een willekeurig besluit der
Synode verandering kan ondergaan. Verpligting van het Gouvernement om, zoolang het hoogleeraren der godgeleerdheid tot vorming
van de predikanten aanstelt, geene benoemingen te doen bedroevend
en beleedigend , niet slechts voor de zoogenaamde orthodoxen, maar
voor ieder die belang stelt in de waarheden die steeds kenmerk
geacht werden van elke Christelijke Kerk. Ook overwege men of
de aefgeseheidenen al dan niet uitmaken een tak der Hervormde
Gezindheid; of hunne leeraars , krachtens de Grondwet, aanspraak
hebben op het ontvangen van tractement. Over het Ministerie van
Eeredienst zwijg ik , na den wenk , dat het nu niet anders geldt
dan eene proefneming , waardoor de quaestie niet gepraejudicieerd
wordt.
Mijne Heeren, dank voor uw geduld ; uit naam ook van vele duizenden mijner land- en geloofsgenooten , wier belang ik mij veroorloofd heb bij u te bepleiten. Het zou mij grootelijks verblijden,
indien ik u overtuigd heb omtrent de noodzakelijkheid van een
ernstig onderzoek , of niet jaren achtereen onregt aan die duizenden
gedaan is , in de heiligste en teederste belangen ? of dit onregt
voor het Vaderland niet zeer schadelijk is geweest ? of niet het
nadeel eener voortduring van het onregt onberekenbaar zou kunnen zijn ? Het zou mij verblijden , indien de Kamer oordeelt
dat ik de zaak behandeld heb uit een politiek standpunt, met kalme
onpartijdigheid , welke geen vastheid van overtuiging uitsluit ; in
een woord , zoo als het in deze vergaderzaal behoort.
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16 December 1850.
*,,* Er was, in de avondzitting , na eene merkwaardige rede van den
heer van Lynden , levendige discussie ontstaan over de benoeming van hoogleeraren in de Godgeleerdheid en over de gehoudenis der Regering tot uitbetaling der tractementen ten behoeve van de Waalsche kerken. — Nadat
mijne motie (des avonds ten tien ure) om de reeds ten tien uur 's morgens
aangevangen beraadslaging te sluiten , met 37 tegen 21 stemmen afgewezen
was , vroeg ik het woord.

Het lid uit Almelo a heeft zich beklaagd over uitdrukkingen die ,
van de hoogleeraren in de godgeleerdheid , door mijn geachten vriend
uit Nijmegen gebruikt zijn. Ik beslis niet of ze parlementair zijn
geweest , maar ik zal trachten , in de meest parlementaire vormen ,
nagenoeg hetzelfde te zeggen. Ik heb achting voor die mannen ,
om wetenschappelijke bekwaamheid ; maar ik mag hen niet enkel als
mannen van de wetenschap beschouwen , en het lid uit Almelo
heeft , naar mij voorkomt , vergeten dat de theologische faculteit bestemd is ter opleiding van leeraars voor de hervormde kerk.
Ik heb achting voor die mannen ; maar het is mij onbegrijpelijk ,
ofschoon ik gaarne wil aannemen dat ze ter goeder trouw zijn ,
hoe zij , behoudens eerlijkheid en pligt , te gelijk als leeraar en
hoogleeraar tot de hervormde kerk in betrekking kunnen staan en
de waarheden loochenen en bestrijden waarop de kerkleer berust.
Het is hier niet te doers om zaken van weinig belang ; het geldt
hier niet specialiteiten van 1618 , of het onderscheiden karakter
der hervormde tegenover de luthersche of eene andere gezindheid ;
het geldt waarheden aan de christelijke gezindheden gemeen , die
enkel door neologie en rationalisme worden ontkend , en waarvan
de bestrijding , bij alle verschil van denkwijze, zelfs onder roomschgezinden te regt verbazing , verontwaardiging wekt.
Het lid uit Almelo heeft van de afgescheidenen gewaagd , en de
verscheidenheden vermeld , welke onder hen aan het licht zijn gekomen. Te dikwerf ziet men voorbij dat hetgeen onder hen afgekeurd wordt, grootendeels het gevolg is van de wijze waarop zij
aan zich zelven overgelaten zijn. De aanstaande oprigting van een
Seminarium 1 is voor het regt en de toekomst der hervormde gezindheid niet onbelangrijk , en wanneer men van de afgescheidenen
spreekt als van eene mete, vergeet men dat deze qualificatie althans
omtrent hen die aan de belijdenis der hervormde kerk getrouw
zijn , ongepast is. Indien somwijlen door ons sterke uitdrukkingen gebezigd worden , onze eischen , krachtens de betrekking tus1 Gescheidenen en niet-gescheidenen waren hieromtrent in overleg getreden, op grond van tweederlei onderstelling. „a. De Afgescheidenen, die de
historische eigenaardigheid der Kerk ten grondslage van kerkgemeenschap
hebben gesteld, zijn geene sectarissen, maar leden der Hervormde Gezindheid.
b. De leden der Hervormde Gezindheid door wie, in het Kerkgenootschap,
voor die eigenaardigheid strijd gevoerd wordt, zijn niet ontrouw."
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schen Staat en Kerk , zijn bij uitnemendheid zacht. Wij verlangen enkel onpartijdigheid ; doch dit achten wij dat te regt en
in het belang van den Staat verlangd wordt. De Kamer heeft de
warmte, den ijver opgemerkt , waarmede strijdige begrippen door
sommigen onzer medeleden op den voorgrond gesteld zijn. Wat
in deze Kamer heeft plaats gehad , is een afbeeldsel van hetgeen
in de hervormde kerk zelve aanschouwd wordt. Hier zijn vertegenwoordigers der strijdige begrippen die in het kerkgenootschap tegen
elkander staan , en wanneer men dan in het oog houdt dat bij
toeneming ijverige en zelfs eenigermate hevige verdediging der
wederzijdsche denkheelden te gemoet mag worden gezien, zou dan
niet , bij het aannaderen van eene crisis , de onmisbaarheid van
een bepaald systema ook bij het Gouvernement gevoeld worden ?
Dit brengt mij tot den Minister van Justitie. Sedert de maand
December 1849 wacht ik op antwoord . Ik heb toen met uitvoerigheid het regt der gezindheden in het algemeen , en daarna
dat der hervormde ge.zindheid in het bijzonder , behandeld. Ten
aanzien van het eerste punt heeft de Minister gezegd dat het
eene geoorloofde kunst der strategie was , om een tegenstander niet
te volgen op een terrein , waar hij sterk is : alzoo geen antwoord.
Op het tweede punt heeft de Minister van Justitie te kennen gegeven dat hij , uit hoofde der betrekking welke hij bekleedde , niet
geheel zwijgen kon ; hij heeft gesproken , om niet te zwijgen , maar
dit spreken is eigenlijk ook geen antwoord , is niets dan eene op
zich zelf staande redenering geweest , die op misverstand gegrond was.
Hij heeft verklaard dat het onmogelijk was terug te komen op
de wettelijkheid van het algemeen reglement, en hij heeft voorbijgezien dat dit in geenen deele verlangd wordt ; dat dit voor ons
eene zaak is van ondergeschikt belang, en dat ons verschil met de
afgescheidenen juist hierin bestaat , dat wij ons , indien slechts de
kerkleer wordt gehandhaafd , naar den vorm , bij het reglement bepaald , hebben gevoegd.
De Minister heeft toen ook in sterke uitdrukkingen verzekerd
dat het Gouvernement zich nooit zou laten bewegen om te intervenieren in hetgeen de kerkleer betreft ; dat men zich onthouden zou van alles wat naar een jus in sacra gelijkt , en hij
heeft vergeten dat niemand van dergelijke interventie meer afkeerig is dan wij ; dat wij aan de Regering alle bevoegdheid om
zich in de innerlijke belangen der Kerk te mengen , steeds hebben
betwist , maar dat de klagt gerigt is tegen de onophoudelijke interventie van het Gouvernement , sedert 1815 tot op den huidigen
dag. Wij kunnen daarin ongelijk hebben ; maar dit althans is
onbetwistbaar dat het toenmalig antwoord geen antwoord mag worden genoemd. En evenzoo is , naar mij voorkomt, de Minister
thans buiten de quaestie geraakt. Hij heeft veel gesproken van de
aanstaande kerkelijke organisatie , en van de vrijheid , welke aan
de synode en de kerkbesturen vergund wordt. Maar ook dit is een
punt van ondergeschikt belang : de groote vraag, waarvan al het
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overige afhankelijk is, komt hierop seder : hoe beschouwt gij de
gezindheden in betrekking to den Staat P wat is het criterium
der hervornide gezindkeid? ligt het in de conventionele beslissing
en in het afwisselend goedvinden van een synodaal beheer? of wel
moet , gelijk ten vongen j are een gewezen Minister van de Hervormde Eeredienst heeft gezegd , het algemeen reglement as de
grondwet van de Kerk beschouwd worden , zoodat ook het Gouvernement , krachtens art. 9 , tot eerbiediging en handhaving van
de kerkleer verpligt is ? zoo ja , zouden dan de eigenaardigheden der kerk enkel en alleen op die kerkelijke Groudwet berusten?
zou daarin , bij herziening , zoo als het der meerderheid gevalt ,
verandering kunnen worden gemaakt ? of wel , is er in de eigenaardigheid van het geloof, buiten en boven alle reglementen , een
onveranderlijke grondslag ? meeiit gij , al dan niet , als Gouvernement , verpligt te zijn de eigenaardigheid in het oog te houden
welke die kerk van andere protestantsche gezindheden , van de
roomsch-katholieke kerk , en vooral ook van de ongeloovige rigtingen onderscheidt?
De beantwoording van deze en van dergelijke vrageu moet , dunkt
mij , voor den Minister niet bezwarend kunnen zijn. Zij betreffen
in deze materie de hoofdbeginselen van wetgeving en politiek. Van
de beantwoording hangt de geheele wederzijdsche betrekking van
Staat en Kerk af, en er zijn zeer velen , door wie een duidelijk
en ondubbelzinnig antwoord , sedert jaren , met toenemend verlangen te gemoet gezien wordt.
Nu nog een woord van het besluit van 29 'TA 1843 over
de Waalsche kerken. Ook mij is het voorgekomen dat het meer
oeconomisc4 dan juridiek is. De regts-quaestie kan althans niet ,
als ten onzen nadeele uitgemaakt , worden beschouwd. Zij is zoo
ot emakkelijk niet als aan sommigen uwer schijnt. Tegen het gevoelen onzer medeleden kunnen ook door ons autoriteiten te berde
worden gebragt. Ik wijs op het bekende Regtsgeleerd advies , geteekend door de heeren Bakker, Vernede, Brugmans, Delprat, Donker Curtius , en een zesde , die niet mee behoeft te worden geteld.
acht
1k wijs op het welbekende arrest van den Hoogen Raad
ten
onzen
voordeele
ligt.
praejuclicium
dat daarin een gewigtig
Althans de Kamer zal mij toegeven dat de zaak moeijelijk in deze
avondzitting kan worden beslist.
Het zij mij vergund te besluiten met eene opmerking, waardoor
het wederzijdsch systema toegelicht wordt. Volgens ons , wil het
artikel der Grondwet dat in de tractementen, van welken aard
ook , aan de gezindheden toegekend, geenerlei verandering dan na
gemeen overleg met de gezindheden zelve, plaats hebbe ; geene
eicrendunkelijke afschaffing of vereeniging van hetgeen als bezoldiging van leeraren, aan de gemeenten verleend werd. Volgens ooze
tegenpartij, worden al de gelden , voor eene gezindheid bestemd ,
indien ik mij zoo uitdrukken mag, geworpen in een groote zak ;
de Minister staat er bij , en geeft er uit , zoo weinig en zoo veel
II.
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hem goeddunkt; aan den eenen niets, aan den ander, die meer in
de gunst is , het dubbele van hetgeen hij tot dusver gehad heat;
karig of mild naar welgevallen, indien slechts de geheele som , gelijk te voren, aan de gezindheid besteed wordt.
Ik zal er niets bijvoegen en aan de Kamer zeive het oordeel
laten , of dit systema bij uitnemendheid tot handhaving der vrijheid en der regten van eene Kerk geschikt is

Ook den volgenden dag was de toon jegens ons niet zachter. Met
belangstelling , doch ook met droef held , had de heer van Hoevell, toen hij in
Nederlandsch-Indie was, het ijveren alliier eener kleine minderheid , die zich
de uitverkorene kudde noemde, tegen verdienstelijke hoogleeraren gadegeslagen , en de heer van Goltstein, met toespeling op de avond-zitting, zeide :
Het was mij als of de Dordsehe vaderen weder uit bun graf oprezen , ten
einde die van hen in godsdienstig geloof versehilden ter helle te doemen.
Niemand mogt veroorlooven lien onder dak te nemen , huisvesting of zelfs
een dronk water of eene bete brood aan te bieden , zonder zelf in de gepleegde misdaad begrepen te zijn."

Ik begin waarmede ik gisteren avond eindigde, ilamelijk het besluit over de Waalsche kerken.
Met ons medelid uit de hoofdstad a deel ik in de hoogachting
voor den Minister die het besluit van 1843 heeft uitgevaardigd
maar het zou mij zeer verwonderen , indien door dezen Minister
zelven ontkend wierd dat , bij den oorsprong, het besluit geweest
is een maatregel enkel van bezniniging , zonder dat aan verbetering
van den toestand der Hollandsche kerkgemeenten gedacht werd.
De spreker nit Utrecht C vergunne mij te onderstellen dat ik ,
zonder onbescheidenheid, melding gemaakt heb van het Regtsgeleent
advies ; en wanneer hij meent dat, door de betrekking der zes
regtsgeleerden tot de Waalsche kerkgenootschappen , de vrijheid
van inzigt te loor ging, durf ik hem de verzekering geven dat
onze hartstogtelijkheid voor den klient dit toppunt van verblinding niet bereikt had.
Ik ben gedwongen op te nemen wat door ons medelid uit
Almelo d is aangevoerd omtrent de hoogleeraren in de godgeleerdheid ; het is noodig dit punt te preciseren , want, volgens zijne
uitlegging, zouden wij gebragt worden in een toestand van vijandelijkheid tegen het geheele personeel van de hoogleeraren in de
aodaeleerdheid ; dit is het geval niet; wij beweeren dat er onder
de professoren zijn die de hoofdwaarheden van het Evangelie bestrijden , en wij begrijpen niet hoe dit bestrijden, bij voortdurende
betrekking tot de hervormde kerk, met goede trouw en eerlijkheid
vereenigbaar is.
Hij was getroffen door hetgeen ik gezegd heb omtrent de roomschkatholieken. Hij stelle zich gerust ik ben ook nog aan de Hervorming geheclit ; onder de waarheden die ter zijde worden gea GODEFROI.
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en roomsch-katholiek, gemeenschappelijk eigendom der christenen
zijn , en daarom is het niet vreemd dat, over het verregaande der
afwijking, ook door roomsch-katholieken oordeel kan worden geveld.
Hij heeft gesproken van professor Scholten en een door hem
geschreven werk 1 ; een zeer belangrijk werk , waarin onze aanspraak
op den titel van yereformeerden minstens twijfelachtig gesteld wordt.
Zoodanig is ons treurig lot. Ais wij de Ilevolutie bestrijden, wordt
betoogd dat juist wij bij uitnemendheid hier te lande de revolutionairen zijn. Evenzoo zal nu , uit dit wetenschappelijke en uitvoerige werk , moeten blijken dat eigenlijk aan ons , die de hervormde
kerk willen verdedigen, aan ons bij voorkeur, aan ons welligt alleen,
de naam van hervormd moet worden ontzegd. Binnen kort zal ,
naar ik verneem , dit werk opzettelijk worden beantwoord , en ik
veroorloof mij 'mar dit antwoord te verwijzen.
Wij verlangen , zegt men , dat de Regering als geloofsregter
optrede. Geenszins ; de Regering erkenne slechts dat de kerk eene
leer , eene historische en fun damentele , van de willekeur der meerderheid onafhankelijke, eigenaardigheid heeft. — De quaestie is
sedert vele jaren in geschriften uitvoerig behandeld ; maar ons
geacht medelid is tot dus ver niet volledig met de zaak bekend.
Het kan hem niet ten kwade geduid worden ; de correspondentie
met Indie schijnt niet zeer regelmatig geweest te zijn ; dit doet
mij leed , omdat , dien ten gevolge , de toestand der kerk , in
verband met onzen euvelmoed , eeu oorzaak van te groote droefheid voor hem geweest is. Indien hij enkele geschriften in onzen
geest ingezien had , hij zou zich over de felheid der aanvallen
minder hebben bekommerd. Het zij mij vergund eenige regels voor
te lezen uit een werk waarin de aard van onze wenschen en bedoelingen uitgedrukt is :
„ Is het ons (gesteld dat de zaak mogelijk ware) om onmiddellijke verwijdering van alien die de kerkleer , in hoofdzaak en wezen , bestrijden , te
doer? Geenszins, maar wel om de verlevendiging der bewustheid dat de
kerk op die verwijdering regt heeft. Wij hebben in 1843 de ongerijmdheid
betoogd van den overgang van het theologisch onderwijs voor de hervormde
kerk aan de (ironinger school ; doch men zal , geloof ik , overtuigd zijn dat
wij , op het betoog van onregt, de erkentenis en toewijzing van ons regt niet
verwacht hebben, en ik schroom niet er bij te voegen dat, indieu de oogenblikkelijke verwijdering der onregtzinnige leeraars in onze magt stond, ik
althans mij , in het belang der gemeente, tot het niet gebruiken dezer magt
verpligt rekenen zou. Wij nemen de woorden over van een Fransch schrijver „ Nous ne pensons pas que cette maniere de proceder, tres-expeditive
tres-simple en apparence, mais d'une simplieite toute materielle et mecanique ,
soit jarnais de mise dans l'eglise chretienne ni surtout qu'elle le soit de nos
jours. Membres d'un corps atteint d'une grave maladie, tous souffrants de
ce mal , quoique a des degres differents , ce n'est pas , pour guerir cet organisme, aux moyens extremes , a ('operation chirurgicale, a l'amputation , que
nous devons avoir recours. Nous tous, qui croyons avoir, en quelque mesure que ce soit, la verite et la vie, c'est a la nourrir et a la developper
1
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--- 266 ---en dedans de nous, c'est a la repandre autour de nous , que nous devons
etre appliques, afin que, se transmettant de fibre en fibre et d'artere en artere , elle aille ranimer peu a peu les parties les plus languissantes , les plus
engourdies 1 ."

Dergelijke woorden zouden de droefheid van het geachte lid
aanmerkelijk hebben verzacht ; doch, ik herhaal het, zijne schuld
was het niet , zoo hij met de zaak slechts ten halve bekend werd.
Hij kon zich niet met alles te gelijk bezig houden. Indien hij
zich ook in dit onderwerp had verdiept, zou het hem niet mogelijk geweest zijn ons voor te lichten in de Indische zaken, en de
schoone lettervruchten te leveren aan welke ik mij meermalen vergast heb.
Ik wend mij tot den Minister, en, de zaak enkel uit een politiek
oogpunt beschouwende, bepaal ik mij bij eene opmerking. De
voorname queestie ligt , niet in de kerkelijke organisatie , niet in
de punten van detail, ook h000, stbelangrijk en waaronder er zijn
die met veel kracht en nadruk door
°
rnijne vrienden gisteren zijn
uiteengezet ; de groote vraag , waarbij het Vaderland en deze Kamer belang heeft, betreft den grondslag der wederzijdsche betrekking van Kerk en Staat. Ligt deze in eene kerkelijke organisatie, zonder historische eigenaardigheid eener, in de hoofdpunten
althans , onveranderlijke leer?
En nu breng ik , gelijk ik zeide, slechts een punt onder de aandacht van den Minister, namelijk de toenemende kracht der partij ,
als ik mij zoo mag uitdrukken, waarvan ook wij in de Hervormde
kerk vertegenwoordigers zijn. Men zou zich kunnen misrekenen ;
dit zou schadelijk kunnen wezen voor de belangen van het Land.
Ik heb gisteren avond den Minister eene uitdrukking hooren bezigen die mij bezorgd maakt. Met eene welwillendheid ten onzen
opzigte waarvoor ik hem dank , sprak hij van hen die op hun
geisoleerd standpunt zooveel miskenning en smaad zich laten welgevallen. Dit is een anachronisme. Dit was zoo ; dit is zoo niet
meer. Wij zijn niet meer eene geringe minderheid in de kerk ,
maar eene hoofdrigting die in krachten toeneemt. Meer en meer
erkent men de onbetwistbaarheid van ons regt. Men ziet op tegen
de moeijelijkheden, de bezwaren der toepassing ; menigeen evenwel
laat zich ontvallen dat wij in den grond gelijk hebben. Men wordt
overtuigd dat wij geen geweld verlangen , met bedachtzaamheid,
voorzigtigheid , menagement , te werk gaan. Men ontwaart dat het ,
niet enkel, niet vooral te doen is om de speciale leer van onze kerk,
maar om de door alle christeliike gezindkeden steeds erkende grondslagen van het Evangelie te handhaven ook in de Hervormde Kerk.
Daarbij wordt de ongerijmdheid van het tegenovergestelde openbaar.
Wat toch stelt men er tegenover ? een gemis van allen grondslag,
waarbij geenerlei vastheid overig blijft. De Minister zelf geraakte
een oogenblik in die atmosfeer , toen hij sprak van de godsdienst,
1
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ook in verband met de Hervormde Kerk , als van een subjectief
Het Gouvernement , zeide hij , kan zich niet inlaten met
de zuiverheid van de leer. Dit verlangen wij van het Gouvernement niet ; maar erkent de Regering , al dan niet , dat ook de
Hervormde Kerk in het bezit eener leer is, voor ontwikkeling en
vooruitgang vatbaar, doch die een onveranderlijk fundament heeft P
1k moet verder opmerken dat hetgeen wij begeeren , nog in 1841,
door de Synode der Hervormde kerk op den voorgrond gesteld
werd; vasthouding , in hoofdzaak en wezen , aan de niet omvergeworpen grondslagen van de kerk. Nog houde men in het oog ons
natuurlijk bondgenootschap met de qfgescheidenen, die aan de belijdenis der kerk gehecht zijn. — De toestand schijnt mij op dit
oogenblik deze het regt der Gezindheid wordt door zeer velen ook
in het hervormd kerkgenootschap erkend ; veerkracht om het te
doen gelden , genoegzaam pligtbesef ontbreekt. Veerkracht ontbreekt tot dus ver, maar dit kan spoedig veranderen. Veerkracht
kan ontstaan ; de geschiedenis van alle landen en tijden leert dat
de ontwikkeling, wanneer het geloofsverschillen aangaat, somwijlen
snel en in de gevolgen onberekenbaar is. Heeft het Gouvernement
het standpunt ingenomen dat met de regtvaardigheid overeenkomt,
dan zal men geleidelijk en regelmatig tot een goed einde kunnen
geraken. In het tegenovergestelde geval kunnen er verwikkelingen
ontstaan, waarbij iedereen die, zoo als mijne vrienden en ik, de
palen der bedaardheid en bedachtzaamheid in het oog wil houden
tot magteloosheid zou worden gebragt.
gevoel.

* * De heer van Havel! kwam terug op de strekking van het geschrift
aan de Hervormde Gemeente (1843). Ik vroeg, om de uitdrukkingen door
hem gebezigd , het woord voor een persoonlijk feit.

1k dacht net kalmte en terughouding het woord gevoerd te hebben ; ik dacht voorzeker niet de Kamer nogmaals lastig te moeten
vallen, maar iedereen zal erkennen dat , om de wijs waarop het lid
uit Almelo herhaald heeft eene zinsnede die ik had later liggen ,
de toespeling en aanklagt nu althans antwoord vereischt.
Hij heeft gezegd dat de partij waartoe ik behoor , in 1843, op
eene democratische, demagogische en echt revolutionaire wijze een
kruistogt heeft gepredikt tegen leeraars en hoogleeraars. Ik moet
erkennen dat hij zijne gedachte niet zeer liefelijk omkleedt. In
ons adres van 1843 hebben wij gewezen, even als nu, op de ongerijmdheid , dat leeraren en hoogleeraren in eene kerk blijven,
terwijl zij de hoofdleer van die kerk loochenen. Het sciiijnt dat bij
velen, ook te Groningen , onder het lezen der eenvoudige tegenstelling , het gevoel van onregt zoozeer opgewekt is
De Voorzitter verzocht dat ik mij bepalen zou bij het persoonlijk feit,
waarvoor ik het woord had gevraagd.
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Wij hebben geen kruistogt gepredikt , maar het gevoel verlevendigd van het regt der Gemeente op de verkondiging van haar
eigen leer. Regt, geen geweld, hebben wij verlangd; toen was
onze minderheid zoo klein dat wij bovendien, om tot de verwijdering der hoogleeraren eene soort van kruistogt te beproeven , met
den stand der zaken geheel onbekend hadden moeten zijn ; groote
ongerijmdheid zou het geweest zijn, zoo wij dit getracht, ja zelfs
zoo wij dit gewenscht hadden 1 .

•

December 1851.

* * De meerderheid der Commissie van Rapporteurs over de begrooting
van de Hervormde Eeredienst was van oordeel dat Art. 168 der Grondwet
het genot van tractementen en uitkeeringen aan de Gezindheden , niet aan
de Gemeenten , waarborgt.

1k kan mij niet ontslaan van de verpligting om eenige woorden
in het midden te brengen, dewiji ik, niet alleen lid van de minderheid, maar de, in een persoon geconcentreerde, minderheid ben.
1k onthoud mij van uitvoerige beschouwingen. 1k heb geen reden
te verwachten dat de Minister mij volge in 1851 op een terrein
dat hij , naar eigen betuiging , in 1849 en 1850 ontweek.
Men hoort veel gewagen, ook door het Gouvernement, van
scheiding van Kerk en Staat; eene quaestie, welke dit hoofdstuk,
en meer dan dit, domineert. Kerk en Staat zijn onafhankelijk in
eigen kring, zoodat, noch de Kerk onderworpen zij aan den Staat,
noch de Staat aan de Kerk. 1k spreek hier van alle gezindheden;
voor alien verlang ik , eerst, bescherming , even als aan iedere corporatie, naar de eigenaardigheid der Kerk; ten andere, gemeen
overleg bij de organisatie van de openbare instellingen, in al hetgeen de godsdienst betreft; eindelijk, geen staatsalvermogen, ten
gevolge waarvan — om mij bij twee punten te bepalen — de Staat
opperschoolmeester en opperdiaken zij.
De houding van het Gouvernement in de zaken der Hervormde
Kerk blijf ik karakteriseren , als voortdurende interventie ten voor1 Het meest felle in de bladzijden van ons vertoog, waarop door den heer
van Havel' gedoeld werd, ligt in de tegenstelling van den ijver te Zurich om
Strauss te weeren met de laffe berusting hier te lande in de miskenning van
het regt der Hervormde Gezindheid. Doch ook daar leest men in de noot:
„ Door de verwijzing naar hetgeen te Zurich ten aanzien van Strauss plaats
gehad heeft, bedoelen wij enkel de pligtmatige openbaring eener geloovige geliechtheid aan de meest heilige regten der Kerk. Wij spreken niet van de wits
waarop zij geschied is: want, ofschoon wij weten dat daaromtrent veel dat
onwaar is, op rekening der Christelijke bevolking gesteld is, achten wij het
onnoodig de verantwoording op ons te nemen van hetgeen niet tot het derde
onzer vergelijking behoort. Dit zij gezegd ter geruststelling, zoo mogelijk ,
van hen , naar wier welwillend opvatten wij zouden geacht kunnen worden
met vliegende vendels op Groningen te willen aanrukken."
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cleele der eene, tegen de eigenaardigheid van de Kerk gerigte, partii ;
eene interventie die de moeijelijkheden en de botsingen in de Kerk
verdubbelt.
Nog jets over drie speciale punten.
Het eerste betreft de traalsehe kerken. 1k pleit geen repliek.
1k beaem wat door mijnen vriend uit Nijmegen a in het midden
gebragt is , en bepaal me bij den wensch dat er voor de volgende
begrooting geene gelegenheid zij dit moeijelijke en teedere vraagpunt andermaal aan de regterlijke magt te onderwerpen, en dat
later de Minister teruggekeerd zij tot het denkbeeld , door hem
omtrent deze zaak ontwikkeld voor de discussie van 1850.
Het tweede punt betreft de menigvuldige verzoekschriften aan
deze Kamer door de qfgescheidenen ingediend , om tractement voor
de leeraars. Een moeijelijk punt. 1k voorzie thans daarover geen
ernstig overleg. Naar mijn inzien, hebben de adressanten, krachtens art. 168 der Grondwet, aanspraak op tegemoetkoming, vermits ze door overmaat van onregt uit de Hervormde Kerk zijn
verdreven. De billijkheid, die men bij art. 168 op het oog had,
pleit voor hen. Maar, gelijk in ieder kwaad eenig goed gemengd
is, verheug ik mij , dat nu geene beslissing kan worden genomen;
het Gouvernement heeft tij d om te overwegen of het aldus consolideren van de afscheiding niet betreurenswaard is ? of er geen
ander middel is (het ophouden althans der interventie waarover
ik sprak) waardoor heeling der breuk zou worden voorbereid.
Over het laatste punt wil ik niet nu in polemiek treden. 1k
weet dat door sommigen, waarschijnlijk om volkomen symetrie te
hebben , afschaffing der godgeleerde faculteiten aan onze hoogescholen begeerd wordt. Dit is van latere zorg. Maar zie wat mij
thans op het hart ligt. 1k heb er niet over durven spreken met
den Minister van Binnenlandsche Zaken ; ik vreesde dat mijn verzoek aan de zaak nadeel berokkenen zou. 1k bedoel de vacature
in de theologische faculteit te Leyden. Tic neem de vrijheid den
Minister, belast met de zaken der Hervormde Eeredienst, tot wiens
departement, zijdelings althans, de zaak behoort, en die, beter dan
ik , weet de mollia tempora
te verzoeken dat hij zijn ambtgenoot hierop aandachtig make , en hem doe letten op het argument,
door het lid nit Utrecht b dezer dagen ontwikkeld : eene partij , die
vastheid van godsdienstige overtuiging heeft , wint in kracht, mar
mate het onregt dat Naar geschiedt , aan het licht komt.
Omtrent de benoeming van een hoogleeraar gaf de Minister van Justitie
ten antwoord : „Of het net de aangenomene beginselen , die ik met getrouwheid aankleef, bestaanbaar zou zijn , dat ik mij uit het oogpunt der Kerk ,
met de benoeming van hoogleeraren aan de hoogescholen bemoeide, daarvan
ben ik tot dusver niet overtuigd , en ik zal er mij dus oflicieel ten eenen
male van blijven onthouden."
a
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26 November 1852.
Omtrent de hoogleeraren in de Theologie had ik bij den aanvang
eener rede over het hooger onderwijs (p. 223) gezegd : „Wanneer de Minister van Binnenlandsche Zaken zich verheugt, dat men van hem billijkheid
verwacht, en die billijkheid paraphraseert door inachtneming van de belangen
der hoogeschool en der wetenschap , voeg ik er bij : in verband met het regt
der Hervormde Gezindheid." — De Minister antwoordde : „Wat wil dat
zeggen : in verband met het regt der Hervormde Gezindheid ? Het is mij
ten eenen male duister."

Nog een enkel woord , om het gewigt van de zaak en omdat
de Minister zich nu van de oppositie al te gemakkelijk afmaakt.
Het bevreemdt hem dat men , om een professor in de godgeleerde faculteit te Leyden , zich dezerzijds tot Item wendt. Ilan
wien anders dan aan den Minister die over dit onderwerp beslist
en de vacature jaar op jaar, niettegenstaande de veelvuldige aanmerkingen , onvervuld liet ?
Het regt der Hervormde Gezindheid eischt dat jongelieden aan
de hoogeschool , door opleiding in haar leer , ten haren dienste gevormd worden. Miskent ge dit regt , laat dan , uit een wetenschappelijk oogpunt , althans op den strijd der meeningen worden
gelet. Zonderling is het dat men, in naam der wetenschap , In
naam der onzijdigheid , telkens aan eene rigting hulde bewijst.
De Minister begreep niet (en het is mijn deerniswaardig lot
dikwerf door hem niet begrepen te worden) wat ik bedoelde , met
regt der Hervormde Kerk. Het is voor die Kerk wel hoogstbetreurenswaard dat de beslissing, omtrent eene der voor haar gewigtigste aangelegenheden overgelaten schijnt aan een Minister,
die niet begrijpt wat refit der Hervormde Kerk beteekent.
De Minister zeide omtrent het laatste : „ Dit bezwaar heb ik juist
van den geachten spreker verwacht, en daarom — ik' wil het opregt bekennen — heb ik het louter aan zijn geest van oppositie toegeschreven , dat hij
zich in deze Kamer zoo dikwerf beklaagt over bet onvervuld laten dier plaats."

27 November 1852.
De beer van Hall , bij het VI. Hoofdstuk , wenschte Ministers van
Eeredienst ; daarom zou hij , of de begrooting der twee hoofdstukken verwerpen , of bij amendement voorstellen dat op elk hoofdstuk (opdat er gelegenheid zij weder een afzonderlijk Minister aan bet hoofd te plaatsen) eene
verhooging met f 8000 gebragt wierd. — Er ontstond hierover en over het
regt der Hervormde Kerk eene levendige discussie. Daarbij werd ook tegen
ons een aanval gerigt. In eene uitvoerige rede van den heer Metman,
waarin hij als verdediger van de zelfstandigheid en onafhankelijkheid der
Kerk optrad , kwam deze zinsnede voor : „Het oprigten van afzonderlijke
Departementen van Algemeen Bestuur voor de Eerediensten zal , naar mijn
inzien , aanleiding geven om den noodlottigen geest en de rampzalige gevoelens aan te kweeken , welke in ons Vaderland bij zoo velen bestaan , die
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wel zeggen, gaarne onder onze grondwettige staatsinstellingen te willen
leven , doch die telkens terugdeinzen wanneer het aankonit op de eerlijke eu
loyale toepassing van de bepalingen in het zesde hoofdstuk van de Grondwet opgenomen ; die terugdeinzen op grond van zoogenaamde nationale herinneringen , welke , hoe eerbiedwaardig ze overigens ook mogen wezen , aan
de opregte uitvoering der Grondwet in den weg zouden staan."

Ik heb, met groot genoegen, veel over de vrijheid en onafhankelijkheid van de Kerk gehoord. Ik heb de veerkracht bewonderd
van onzen ambtgenoot uit de hoofdstad a, bereid om hiervoor het
martelaarschap te ondergaan; ofschoon hij wel lets aan de waardij
van zijn moedbetoon ontnam , door onmiddellijk te later' volgen
waarvan ik niet overtuigd ben — dat de tijd der martelaren voorbij is 1 .
Ik kan mij vereenigen met veel van hetgeen door het lid uit
Almelo 6 , over de kerk in Indie gezegd is.
Ik heb vooral ook met groote belangstelling de merkwaardige
rede van den afgevaardigde uit Gouda C gevolgd over de vrijheid
van de Kerk. Inderdaad de reeks van reserves, waarme6, de Regering de vrijheid erkent , heeft deze vrijheid wel eenigzins , in den
grondtoon der eeuw
.-eregeld en beperkt. OD1 daartegen op te
komen word ik niet gehinderd door nationale herinneringen; ten
ware de afgevaardigde uit Gouda zou willen betoogen dat de Natie
van vroegere tijden geconcentreerd was in de gewestelijke en stedelijke aristocratie.
Na de uitmuntende wijze waarop de vrijheid der Kerk verdedigd is , heb ik daar niets bij te voegen , dan alleen dat nog jets
meer dan vrijheid vereischt wordt; dat de Kerk niet behoort te
zijn , om het zoo uit te drukken , vogelvrij ; dat zij in vrijheden
en regten van staatswege behoort te worden beschermd , volgens
de eigenaardighed der Kerk. Ik zou daaromtrent gaarne in ontwikkeling treden ; ware ik niet , na den gisteren ontvargen wenk ,
bij de gedachte, dat ik v66r drie jaren het woord gevoerd heb,
bevreesd in herhaling te vallen 2 . Evenwel, als de bezwaren blijven , is herhaling van klagten vergund. Ik zal in korte trekken
herinneren wat ik onder bescherming versta. Bezwaarlijk kan ik
mij begeven op een reeds nu practisch terrein , omdat wij , door
miskenning der beginselen , in chaotischen toestand geraakt zijn.
Ware de gesteldheid normaal , de Regering zou acht geven op het
eriterium van de kerk , op de leer, op de belijdenis. De Regering
,

b

1 Sprekende van het onmisbare der onafhankelijkheid van iedere Godsdienst,
had de beer van Hall gezegd „ Ik ben daarvan zoo overtuigd, dat ik,
wij leven gelukkig niet meer in dien tijd dat er van martelaars quaestie is,
maar wanneer het noodig, ware , daarvoor martelaar zou willen wezen." —
Het was evenwel de tijd der vervolging in Toscane; zie P Deel, p. 155.
2 Den vorigen dag had de Minister van Binnenlandsche Zaken , omdat ik
over het Staatsexamen (volgens hem, een beslist proses) het woord voerde:
gezegd : „herhaling is hetgeen mij het meest stuit."

a VAN HALL.

b
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zou b. v. — ik provoceer geen discussie, ik geef slechts de omtrekken van ons systeem — wanneer haar het doen eener keus
opgelegd is , geen leeraren der Kerk zien in hen die wedijveren
ter bestrij ding van haar leer. De Regering zou , zoo ver haar bevoegdheid reikt , niet dulden dat van het hooger onderwijs, bestemd
ten behoeve der Kerk, ten nadeele der Kerk misbruik gemaakt wierd;
niet toelaten , veel minder bevorderlijk zijn dat er met eene theologische faculteit , in naam der wetenschap , voor de Hervormden
wierd gedaan wat vroeger , ten opzigte der Roomsch-katholieken , in
het Collegium _philoso_phicum te Leuven plaats had. De Kerk zou
volledige vrijheid van bijzonder onderwijs hebben. Het eigendomsregt bij v. der diakonien zou worden ontzien. Ik volhard dus bij
mijn vroeger denkbeeld, ook het denkbeeld der Commissie van 17
Maart 1848, dat de gezindheden zijn particuliere vereenigingen,
die in haar zelfstandigheid en regten moeten worden beschermd;
geen onderdeelen , geen or g anen van den Staat. Ik herinner mij wel
de woorden die de afgevaardigde uit Gouda geciteerd heeft , maar
tevens vergeet ik niet het verband waarin ik ze gebruikt heb. Met
het oog op wat ik jaren te voren schreef, kan bij mij nooit het
denkbeeld bestaan hebben dat de gezindheden enkel particuliere
vereenigingen zouden zijn. In 1849 heb ik reeds gezegd : „De
gezindheden zijn corporatien , vereenzelvigd met den Staat en met
de Natie , corporatien , die niet alleen mogen , maar moeten worden
gekend in al wat de godsdienst zijdelings of regtstreeks betreft."
Yerder, „de regten der gezindheden , haar karakter van corporatien
juris publici moet met naauwgezetheid worden geeerbiedigd. Indien ge het regt van de gezindheden tegenover den Staat, ter regeling ook van de o penb are instellingen , niet aanneemt , vervalt
ge in het revolutionair systeem van den absolutes Staat , die eene
eigen godsdienst heeft of zich aan ongodisterij overgeeft en wiens
vrijgevigheid zich bepaalt tot het toelaten aan de gezindheden van
hetgeen in den beperkten kring van bijzondere inrigtingen aan de
bedoelingen van den Staat niet hinderlijk is."
Derhalve de gezindheden zijn ook corporatien furls publici. Er
is tusschen haar en den Staat een soort van band. De Minister
van Binnenlandsche 'Laken, met wien dit departement meer dan
ea punt van aanraking heeft , scheen onlangs , toen ik ook dit
onder de punten van overeenkomst met de conservatieven opgaf,
mij op heeter daad, in het aanranden van de vrijheid , te hebben
gevat. Wij willen vrijheid , gij daarentegen wilt eene soort van band.
Dit is zoo , maar welke soort ? Is ieder band een keten ? de huwelijksband , de vriendschapsband, de banden van welwillend hulpbetoon ? Ik zeg aan den Minister : uwe vrijheid is knellender band;
zij is het middel om te komen tot alleenheersching van den Staat.
Gij zegt : de Kerk is vrij ; dat is , ik ben van u bevrij d ; ik kan
mijn eigen weg gam. Neen , dit moogt ge aldus niet ; want Kerk en
Staat , onafhankelijk beide , reiken elkander , waar onderwerpen van
geineenschappelijk belang zijn , in gemeen overleg de hand. Zal men
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hebben een bat athee, of wel , zoo als Guizot het uitdrukt 1 ,
een Etat laique ? dit is hier de vraag.
Gedachtig aan de velerlei teedere en gewigtige vraagstukken waartoe de zelfstandigheid der Kerk en de wederzijdsche verhouding
tusschen Kerk en Staat aanleiding geeft , kom ik tot hetgeen in
discussie is gebragt door het lid uit de hoofdstad ". Ik bevind mij,
omtrent de wenschelijkheid van herstel der Ministerien van Eeredienst , in dezelfde onzekerheid als in 1849. Er is weinig veranderd. De afgevaardigde nit Almelo b heeft herinnerd aan de menigvuldige grieven die ik tegen den vorigen Minister toen had.
Tic mag niet ontkennen dat nu bij die lange rij nog eenige schakels gevoegd zijn ; aan dezen Minister evenwel brenc, ik lof en dank
voor de intrekking van hetgeen in een koninklijk 2 °besluit strijdig
met de Grondwet en onbillijk voor een groot gedeelte der protestantsche ingezetenen was. 1k ben het met den afgevaardigde uit
de hoofdstad eens , dat, bij de menigvuldige bezigheden der Ministers , het behoorlijk waarnemen van een tweede departement bijkans
onmogelijk wordt. Ik ben het volstrekt niet eens met hetgeen in
het voorloopig verslag gezegd wordt dat, zoo slechts de gelden aan
de gezindheden worden uitgereikt , de overtolligheid van den Minister onbetwistbaar zal zijn. Neen ; ik stel op den voorgrond dat
een Minister noodig schijnt, om in het Kabinet de belangen te
verdedigen der Kerk. Misschien zegt men : de overige Ministers
zullen immers wel op de hoogte van het onderwerp zijn ; zou er
een Minister ad hoc worden vereischt Misschien niet ; maar het is
ook denkbaar dat er een Minister in het Kabinet zij , die de gezindheden enkel als particuliere genootschappen beschouwt. Het kan
zelfs gebeuren dat er een Minister in het Kabinet zij, die eene wet
op het onderwijs zou willen voordragen , waardoor een groot deel
der Protestantsche bevolking gedwongen zou worden de kinderen
op scholen te brengen , ingerigt tegen den eisch der gezindheid.
Ja zelfs , onmogelijk is het niet dat er een Minister in het Kabinet zij , volgens wien de diaconien aan de publieke dienst kunnen
worden ondergeschikt, en wilt ge nog meer , ik kan mij het geval
voorstellen dat er een Minister in den Kabinets-raad zitting hebbe,
die niet weet wat he regt der Hervormde gezindheid beteekent.
Dan is waarschuwing en inlichting door een deskundigen Minister
onmisbaar.
Wat het voorstel betreft , om de Ministers van Eeredienst bij
amendement te herstellen , ik zal gaarne de nadere ontwikkeling
daarvan hooren. Het is mij twijfelachtig , of het scheppen van

1 Eene scheiding , gelijk ze door de vrijzinnigen begeerd wordt , noemt
Guizot : „separation de l'Eglise et de 1'Etat , grossier expedient qui les
abaisse et les affaiblit l'un et l'autre, sous pretexte de les affranchir l'un de
l'autre."
2 Het Besluit van 1841 over de Afgescheidenen.
a VAN HALL. b VAN HOMVELL-
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twee Ministers
prerogatief.

bij amendment overeenkomt met het koninklijk

4 : De Minister van Financier) , belast met de zaken der Hervormde
Eeredienst , zeide o. a. : „ De Kerkgenootschappen die onder dit Departemeat behooren , onder de voogdij , ik mag zeggen , onder het opperbestuur
der Regering geplaatst van 1815 tot 1840 , hebben met dien toestand genoegen genomen , zij hebben er in berust en er zich naar geschikt. In al hunne
belangen werd door de Regering voorzien. Zij werden bestuurd door , ik
herzeg het , zij stonden onder de uitsluitende voogdij der Regering. Sedert
1848 is die stand van zaken op eens veranderd , en nu meen ik dat het van
de Regering te veel gevergd zou zijn , ja dat de Regering haren pligt zou
miskennen , zoo zij nu , naar aanleiding dier veranderde beginselen , tot de
kerkgenootschappen zeide : gij zijt nu vrij , regelt uwe zaken gelijk gij wilt,
wij bemoeijen er ons niet meer mede. De Regering, die zoo handelde, zou
tweedragt stichten en eenen staat van anarchic daarstellen."
Aldus ontweek de Minister de levensvraag over de bestendige natuur der
wederzijdsche betrekking.

1k heb den Minister met veel genoegen gehoord , en bepaal me
bij den wensch dat, in het doers verdwijnen van de reserves die bij
de goedkeuring van het reglement zijn gemaakt , hij niet te veel
hechte aan voogdij en niet te zeer vreeze voor anarcitie.
Wat Indie betreft, moge de Regering in het oog houden dat
overal volkomen ondergeschiktheid aan den Staat verderfelijk is
voor de Kerk.
1k heb den Minister ook gehoord met teleurstelling, eene teleurstelling, waaraan ik trou wens gewend ben. Hij sprak van de materiele belangen, de tractementen, de vicarijen, andere gewigtige
punten ; de punten die mij het meest ter harte gaan , zijn niet
aangeroerd geworden. De vorige Minister plag te zeggen dat het
tot de parlementaire taktiek behoort, een terrein te vermijden
waarop de tegenpartij sterk is. Eene betuiging vleijend voor ons
systema ; met dit minder aangenaam gevolg evenwel , dat hetgeen
wij beweeren nooit in discussie werd gebragt. Misschien echter
ontving ik nu een antwoord, omdat ik mijne bezwaren niet, gelijk
vroeger, in vragen heb geformuleerd.
Ons voorname bezwaar is dat de Regering, niet nu eerst, maar
sedert vele jaren, door het criterium van de Kerk nit het oog te
verliezen, meenende onpartijdig te zijn, intervenieert ten voordeele
van eene _partiej , en dat ze, in gewigtige zaken die de Godsdienst
betreffen, eigendunkelijk, zonder gemeen overleg met de gezindten
te werk gaat. Op grond van dit tweeledig bezwaar, leg ik twee
vragen aan den Minister voor ; niet om nu te beantwoorden , maar
ter gelegener tijd, over een par bijv., of kan het zijn vroeger.
Zonder buiten de orde te gaan , kan ik bij het Departement van
Hervormde Eeredienst verlangen te weten tiff at de Minister verstaat
door Hervormde Kerk. Rust haar eenheid op de leer, of op de
reglementen ? Daaromtrent bestaan twee stelsels. Volgens ons, be-

— 275 —
rust de Kerk op de leer ; volgens de wederpartij , op de reglementen ;
Eene Kerk, zegt ze, moet, mag geen leer hebben ; de voortreffelijkheid
van eene Kerk openbaart zich in het niet-hebben van eene leer;
hieruit ontstaat wel eene soort van spraakverwarring , maar de
reglementen, het ijzeren juk, zijn daar om wanorde te beletten. Zoo
schreef onlangs een geacht Fransch dagblad , dat het algemeen
stemregt , op zich zelf eene bron van verwarring, tot goede uitkomsten leidt: „une belle institution quand elle marche dans un
CERCLE DE PER". - De tweede vraag is : moet de Hervormde Kerk
beschouwd worden als enkel particuliere vereeniging of ook als corporatie furls publici , zoodat bijv. in het regelen van armbestuur
en onderwijs de gezindheden moeten worden gekend
Nog een enkel woord aan ons medelid uit de hoofdstad. Hij
zal nu — en het verheugt mij — uit eerbied voor het vorstelijk
praerogatief, gelijk wij van hem mogten verwachten , geen amendement voorstellen. Dit zou inderdaad zeer gevaarlijk zijn geweest.
Hij zeide : er is Beene quaestie van een ministerieel departement
te formeren : het ministerie bestaat. Hoe bestaat het ? als een corpus mortuum ; door een amendement zou het weder bezield worden,
herleven in jeugdige kracht. Nu zal hij de begrooting afsternmen.
Wel zOO! dan wordt , zooveel in u is , de Koning zijdelings tot
het benoemen van een Minister gedwongen. Ook dit is tegen het
koninklijk praerogatief, ook dit is tegen de Grondwet. Vooral,
laat nooit weder iemand op het denkbeeld komen van dergelijk
amendement.
Indien we bij amendement Ministers kunnen scheppen , kunnen wij ook met een amendement Ministers dooden , en nu
moet ik vooral aan elken Minister in overweging geven het gevaarlijke van een antecedent, volgens hetwelk hij , plotseling bij
summier proces , door een eenvoudig en verrassend amendement , als
Minister kan worden gedood.

In de avondzitting werd ik andermaal tot zelfverdediging gedwongen.
De heer Metman in zijne repliek liet zich o. a. dus uit : „Omdat alle
kerkgenootschappen in ons Vaderland hebben regt op gelijke bescherming
en omdat zij alle zoodanig gelijk regt hebben, is het misschien niet ongepast
te waarschuwen tegen die nationale herinneringen , waarvan de spreker uit
Zwolle ook dezen ochtend gewaagde. Dit is te minder ongepast, omdat die
spreker verzuimt er bij te voegen , welke bepaalde nationale herinneringen
hij daarmede bedoelt — het is niet ongepast daartegen te waarschuwen,
omdat die spreker niet vreemd is aan het geschrift, dat in 1840 het licht
heeft gezien en waarin de allervreemdste uitlegging aan de Grondwet van
1815 werd gegeven, niets meer of minder in houdende, dan dat art. 133
der Grondwet van 1814, ofschoon niet opgenomen in de volgende Grondwet, desniettegenstaande moest geacht worden nog voortdurend in werking
te zijn."

Ik ben genoodzaakt voor de derde maal het woord te voeren
1

Het volgende betrof de Evangelisatie op Java.
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door de weinige , bij uitstek krachtige woorden , die zoo even de
afgevaardigde uit Gouda, niet alleen over mij , maar ik mag zeggen
tegen mij , gesproken heeft.
Hij heeft gewezen op art. 105 van de Grondwet. Uit mijne
beschouwing omtrent de bescherming van de Hervormde Kerk , heeft
hij het vermoeden ontleend dat ik bescherming enkel voor de Hervormde Kerk verlang. De juistheid der gevolgtrekking is mij niet
duidelijk geweest. Sedert jaren heb ik getoond dat dergelijk verwijt onverdiend is. 1k heb mij niet bij algemeene betuigingen bepaald. Bij elke gelegenheid trad ik voor de regten van andersdenkenden in de bres. Niet alleen voor andersdenkenden in de Hervormde Kerk , ook voor mijne Roonisch-katholieke landgenooten.
Wie heeft met meer warmte hunne regten tegen vrijzinnige aanmatigingen op meer dan e'en terrein zonder omwegen erkend ? 1k
heb mij veroorloofd dezen morgen aan den afgevaardigde te verklaren dat ik , in de handhaving der vrijheid van de Kerk , niet
door nationale kerinneringen zou worden belemmerd ; nu vraagt hij
of ik daaronder versta dit zal wel de beteekenis der vraag zijn —
de herleving der suprematie van de Hervormde Kerk ? ik weet Been
middel om hem van het tegendeel te overtuigen ; ik zou mij , niet
aan driewerf, aan honderdwerf-herhalen schuldig maken , wanneer
ik zeide dat ik eerbiediging der grondwettige gelijkheid verlang.
Onder onze nationale herinneringen zal althans waardering van de
godsdienst behooren. De afgevaardigde begrijpt niet wat ik met
het jus publicum der gezindheden bedoel. Dit bedoel ik , dat de
regten der gezindheden, vooral in onzen tijd, moeten worden gehandhaafd tegen het absolutisme van den naar vrijzinnige beginselen te werk gaanden Staat.
1k eindig met een antwoord op datgene waarmede hij begon.
Hij heeft van mijne heuschheid, in den lof dien ik aan zijne merkwaardige rede gaf, melding gemaakt. 1k geef hem daarentegen in
bedenking of de wijs , waarop hij mij nu, aan het einde van eene
lange en moeijelijke discussie, zonder aanleiding mijnerzijds , op de
meest teedere en gewigtige pnnten aangerand heeft , volkomen met
parlementaire heuschheid overeenkomt. Ons Reglement , wanneer
het interpellatien aan een Minister geldt (aan een Minister , die
gerekend wordt overal op eigen terrein meer dan iemand te huis te
zijn) geeft waarborg tegen onverhoedschen aanval. Ik wenschte dat,
door soortgelijke bepaling, ook de leden der Kamer tegen dergelijke handelwijs wierden beschermd 1 .
•
Na de verandering van Ministerie in 1853, zagen wij , ook op het punt der
Theologische Faculteiten , eenige billijkheid te gemoet, en van daar, bij aan1 De bedenking omtrent Art. 133 der Grondwet van 1814 werd uitvoerig
in de Nederlander van 3 December opgenomen met verwijzing naar hetgeen ik hierover in de Dubbele Kamer , ten fare 1840 , gezegd heb : zie
le Deel, p.
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vankelijke teleurstelling , de levendigheid der discussie van 1 December 1853.
Mijne rede en ook de repliek (voor het grootste gedeelte betrekkelijk tot het
lager onderwijs en waaruit ik meende bezwaarlijk , hetgeen de Academien
betreft, te kunnen ligten) vindt men in de vijfde rubriek a. Ook toen heb
ik , hierin krachtig ondersteund door den !leer Mackay , met uitvoerigheid
aangedrongen op handhaving van het regt der kerk, en althans op onpartijdige benoeming naar de verscheidenheid van theologische beschouwing. Dit
laatste denkbeeld werd door den heer v. d. Brugghen volijverig beaemd. „ De
roeping van het akademisch onderwijs is den jongeling door strijd been te
voeren, opdat hij zelf, door eene zelfstandige keuze tusschen hetgeen waar of
onwaar is, in elk vak van wetenschap kunne gevormd worden tot zelfstandige
geleerdheid , die niet meer ziet door de oogen van den leermeester of professor, maar door eigene oogen om na te gaan `vat waar en goed is. Daarom
behooren de academien het brandpunt te zip van onderscheidene rigtingen
en daarom moet er strijd zijn." — Hij wilde zelfs onmiddellijk te Utrecht, ter
benoeming van een door hem aangewezen uitstekenden hoogleeraar, een vierde
professoraat in de Theologie.
In Augustus 1854 verscheen het Adres van eenige leden der Hervormde
Gemeente te Amsterdam aan den Koning , over de Theologische Faculteiten.
De hoofdgedachte was : „De Regering heeft bij het Besluit van 2 Augustus
1815 zich , eigendunkelijk en uitsluitend, belast met de levering van leeraars
aan de Nederlandsche Hervormde kerk. Derhalve is de zonderlinge en jammerlijke toestand van die kerk , welke in de meesten van haar leeraars bestrijders ontmoet van haar leer, grootendeels het werk der Regering. Aan
deze bestrijding van Gouvernementswege moet een einde komen ; door aanstelling bij voorkomende vacatures uitsluitend van hoogleeraren die , in het
bezit der overige vereischten, opregtelijk en ondubbelzinnig de Belijdenis der
kerk zijn toegedaan." Dit met kracht en gemoedelijkheid geschreven Opstel
maakte niet geringen indruk ; doch door velen , met wier adhaesie men zich
gevleid had , werd meer op hetgeen hun in toon en uitdrukking te scherp
voorkwam , dan op de juistheid en het gewigt van de klagt en van de bede
gelet. Hierbij kwam , in het tijdschrift Ernst en Vrede van October, bestrijding van de hoofdgedachte zelve. War las men o. a. : „'Vat ons betreft,
niets zou ons aangenatner zijn dan indien alien , die met ons dezelfde overtuigingen hebben , besluiten konden , er geheel van of te zien de Regeering
als zoodanig , eenigermate voor die overtuigingen en haar recht in het midden der Hervormde Kerk te interesseeren. Wy wenschen natuurlijk den
zegepraal dezer overtuigingen ; want in dien zegepraal zien wy het heil der
Kerk , meer nog het heil der onsterfelijke zielen die de Kerk uitmaken.
Maar wy wachten den zegepraal dezer overtuigingen niet van de handhaving
van haar recht , maar van de betooning barer kracht op de harten en conscientien der menschen. En wy hebben de overtuiging , die ook door de
ondervinding bevestigd is, dat by dezen (daar toch in het hoogste ressort ,
het gevoel van de waarheid eener waarheid aan de erkentenis van haar recht
moet voorafgaan) de ontfankelijkheid voor hare kracht door het op den voorgrond zetten van haar recht geschaad en gestoord vvordt. En dit laatste
geschiedt nergens meer dan waar men de bescherrning der Regeering inroept,
of op eenigerlei wijze hare hulp zoekt." Hiertegen werd herinnerd dat
aan de Regering geen gunstbetoon , maar ophouden van mishandeling der
Kerk gevraagd werd ; dat ijver voor de waarheid, ook in den ijver your hetgeen haar toekomt, oponbaar is , en dat, om het onloochenhaar verband van
Kerk en leer, handhaving van het regt der Gemeente op de verkondiging
van haar eigen geloof eene zaak , niet van willekeurige beschouwing , maar
van pligtbesef is. Aan uiteenzetting van dit een en ander ontbrak het, vooral
ook in de Nederlander, niet. Zeer joist was hetgeen, gelijktijdig met de
afkeuring in Ernst en Vrede , over het Amsterdamsche Adres in de Boekzaal
voorkwam. „ De Regering houdt zich bij de aanstelling van de Professoren,
tot vorming der kweekelingen voor de Hervormde Godsdienst , aan de eischen
van de bovendrijvende partij in het Kerkgenootschap van dien naam, te meer
a p. 63, vgg. en 71 vgg.
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nu die partij zich van het kerkbestuur heeft meester gemaakt. Wij meenen dat
het Jus circa Sacra een Jus Majestatis is, en dat de Regering het woordenspel ,
waarmede de Synode de grondslagen van de kerkgemeenschap krachteloos
maakt , niet behoeft, neen ! niet mag mede spelen. Evenmin behoeft de Regering zich te laten diets maken , dat die grondslagen met de wetenschap onbestaanbaar zijn. Uit deze oogpunten vooral komt ons het verlangen in het Adres,
aan Z. M. den Koning betrekkelijk deze aangelegenheid door Lidmaten te
Amsterdam ingediend , behartigingswaardig voor En ook afgezien van
het regt , voegen wij er bij , zou de Regering althans hebben moeten acht geven
op de gevaren van eenzijdigheid bij het Akademisch onderwijs , en op het gevaar, dat gelegen is in de tastbare miskenning van groote verdiensten."
Bij de Begrooting bleven , ook nog dit jaar, mijne vrienden (ik was niet
tegenwoordig) zich interesseren voor de zaak , in de zeer belangrijke discussie
van 5 December. Nadat de beer v. Lennep in een uitvoerig advies het
onderwerp ter sprake gebragt had , zeide de beer Reede v. Oudshoorn :
„ De Regering heeft om des lieven vredes wine , ten genoegen van eene
bovendrijvende partij in de Kerk , hoogleeraren aangesteld , waarvan in den
regel moet worden gezegd , dat zij niet alleen de leer der Kerk niet zijn
toegedaan , maar zelfs die leer bestrijden en onder voorgeven van niet op
de verschillende rigtingen te letten , heeft de Regering zulks met der daad
gedaan, door ..eenig en alleen die rigting uit te sluiten , van welke erkend is
dat zij de belijdenis van de Kerk wenscht te handhaven." Ook de heer van
Lynden beklaagde zich over dit onregt. De heer Elout van Soeterwoude
vroeg „ Moest de Regering , om verandering aan te brengen slechts officiele organen , die natuurlijk de zaken niet mededeelden en niet voordroegen dan zoo als zij ze inzagen en inzien wilden , raadplegen en volgen ? Mogt eigen treurige ondervinding , mogt de geschiedenis niet baten ?
Immers , de Hervormde Kerk is in ons land geene onbekende Kerk.
De vestiging, belijdenis en ontwikkeling van die Kerk kunnen aan de
Regering niet onbekend zijn. In een land dat twee en eene halve eeuw
die Kerk als Staatskerk gehad heeft , in dat land kan de Regering geene
onwetendheid voorwenden omtrent eene zaak van zoo groote aangelegenheid. De Regering vrage zich of zij , toen zij wist, en geene onwetendheid
mogt voorwenden , dat er zich een aanzienlijk gedeelte in die Kerk beyond
dat (om bij het thans besproken punt te blijven) wenschte hoogleeraren te
hebben die het geloof der vaderen waren toegedaan, eenigzins getracht heeft
daaraan te gemoet te komen. Neen , dit is niet geschied, bijna nergens.
Nog bij de laatste benoeming is het niet mogelijk geweest iets te verwerven.
Dat is nu wat de Amsterdamsche adressanten met de warmte des geloofs
vragen : dat is de verpligting die de Regering kon vervullen." Wel verklaarde de Minister : „ Ik meen dat de toon van het Adres even ongepast
als de beschuldiging daarin vervat onverdiend is." De heer van Reede repliceerde : „ Het doet mij Teed hieromtrent met den Minister van gevoelen te
moeten verschillen. Ik wil niet elk woord, elke uitdrukking in dat adres
voor mijne rekening nemen , maar wat mij betreft, ik ben ten voile overtuigd , dat hetgeen daarin is gezegd en gevraagd , allezins gegrond is."

5 D ecember 1853.
*** Volgens den wensch van den heer van Hall waren er, in het Kabinet van 19 April 1853 , Ministers van Eeredienst. De heer de Kempenaer
vond dit noodig uit het oogpunt van policie. Sprekende van de Hervormde
Kerk , maakte hij tevens van deze gelegenheid gebruik om , met zinspeling
op de vriknoedigheid van ons beklag over dit Ministerie , te zeggen : „ Er
is eene scheuring, die moeder is van eene partij. Die partij kiest een
hoofd met dat hoofd treedt zij op het staatkundig terrein , werpt zich op tot
eene staatkundige partij maakt als zoodanig vorderingen, laat eischen gel-
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aan die eischen niet wordt voldaan of geene toezeggingen tot voldoening
worden gegeven Waar zoo de godsdienst op het staatkundig terrein
wordt overgebragt ; waar zoo wordt gehandeld en gestreden ; waar men
zich zoo op behaalde overwinningen beroemt en andere najaagt , daar, ,
Mijne Heeren , is policie onmisbaar."

Ik ben verlano.end te vernemen of de rede van den Minister,
belast met de zaken der Hervormde Eeredienst , mijn vriend uit
den weifelenden toestand waarin hij verkeerde en waarin ik eenigzins
deel , zal hebben gebragt 1 . Ik zal , na zijne uitnemende voordragt ,
aan hem en mijne andere vrienden overlaten de beantwoording van
den Minister. Ook heb ik dezen niet met de vereischte aandacht
kunnen volgen ; want , sedert het lid uit Tiel heeft gesproken ,
ben ik gebleven order den indruk van den welsprekenden en krachtigen aanval, dien hij, zonder iemand, zeide hij , te willen kwetsen,
tegen ons gerigt heeft.
Is het wenschelijk dat er een Minister voor de Hervormde
Eeredienst benoemd worde zoo niet , mag de Kamer de aangevraagde gelden aan het Gouvernement ontzeggen
L Is de benoerning wenschelijk? neen; een afzonderlijke Minister
kan worden gemist, en is voor dit Ministerie volkomen overtollig.
Ik gedraag mij in het algemeen aan het lid uit Gorinchem b. Ik
blijf nu bij de rede van het lid uit Tiel, en ontleen daaruit, ter bestrijding, enkel het hoofdargument waarom hij een Minister verlangt.
De gezindheden , zegt hij , moeten worden beteugeld. Op het
woord beteugeling heeft hij den meesten nadruk gelegd. Wie verlangt hij dat zullen worden beteugeld? in de eerste plaats, mijnheer de Voorzitter ! wij-zelven ; wj moeten door den Minister
van Eeredienst worden beteugeld. Schilderende den toestand der
gezindheden , heeft hij verhaald dat , in eene talrijke gezindheid ,
verdeeldheid ontstaan is; dat er uit die scheuring eene politieke
partij te voorschijn is gekomen, die, na zich gedrongen, te hebben
in deze Kamer , hier eischen neerlegt , waarschuwt dat men haar
als vijandin niet te ligt telle, en bedreigingen aan het Ministerie
doet, welke minstens zeer ongepast zijn.
Hij onderstelt dat , toen ik , op 1 December, zeide : „Tel uw
vijand niet te ligt s," ik de anti-revolutionnairen in deze Kamer
bedoelde. Welke zijn mijne woorden geweest „Tel uw viand
niet te ligt , reken u zelven niet te sterk , bedenk dat de zwakste
bondgenoot dikwijis bruikbaar, en somtijds onmisbaar kan zijn." Wie
werd door den zwakken bondgenoot aangeduid, wie is de vijand?
ik laat aan zijne scherpzinnigheid over dit te onderzoeken. Hij
heeft ons uit een toestand van bondgenootschap in een toestand van
1 De heer Elout van Soeterwoude , even afkeerig van een Staatsprotectoraat als van de absolute scheiding van Kerk en Staat, aarzelde nog zijne
stem te geven aan de begrooting.
2 Zie p. 74.
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vijandelijkheid tegen het Ministerie verplaatst; dit mogen wij , om
de goede verstandhouding die tot nog toe niet is verbroken, niet
met stilzwijgen voorbijgaan.
Hij heeft zich aan een tweede misverstand schuldig gemaakt.
Hij zou ons niet ongaarne doen voorkomen , als onderdeel eerier partij
in de Hervormde Kerk ; als opvolgers der Dordtsche vaderen,
in moderne vormen gehuld. Hij vergist zich. We zijn hier,, diet
als eene fractie van de Hervormde Kerk , maar als onderdeel van
eene politie4 rigting, bekend in geheel Europa en die niet binnen
de grenzen°:•der Hervormde , zelfs niet der Protestantsche gezindheid , beperkt is. Als onderdeel van de partij , welke , onder leiding,
vroeger van Pitt en Burke , later van Guizot en Stahl , het Christelijk-historisch beginsel van vrijheid en regt gesteld heeft tegen de
vrijzinnige theorien , waarvan de spreker uit Tiel , even als het
lid uit Maastricht , in ons Vaderland een der incest uitstekende
vertegenwoordigers geweest is. Als zoodanig , staan wij in deze
Kamer; hebben de bevoegdlieid, het regt, de verpligting, om wenschen en , in parlementairen trant en toon , ook eischen ter tafel
te brengen. Wij meenen dit, met billijkheid, met gematigdheid,
gedaan te hebben; wij verlangen dit te blijven doen, en zullen
daarin, weiligt op andere wijs, maar niet door een Minister van
Eeredienst , worden beteugeld.
Hij heeft verhaald van brandstapels , die bier opgerigt zijn en
van de noodlottige twisten van 1618 en 1619. Het was nitnemend ; maar , om het betoog doeltreflend te makers, had hij
moeten aantoonen dat de brandstapels niet zouden opgerigt zijn
en dat de gebeurtenissen van 1618 en 1619 niet zouden hebben
plaats gehad , indien er toen een Minister van Eeredienst geweest was. Men zou , dunkt me , meer aan een Minister van Politie gehad hebben. En , inderdaad, zijne rede, vooral toen hij
van den tegenwoordigen toestand gewag maakte , scheen op een
Minister meer van Politie dan van Reredienst te zien.
Hij wil beteugeling. Inderdaad somtijds eene goede zaak; ik neem
de vergelijking die in het schilderachtige woord ligt, aan. Bij de
Godsdienst kan ligt hartstogtelijkheid zich mengen ; er kunnen omstandigheden zijn waarin beteugeling vereischt wordt ; maar ook
dan is groote behoedzaamheid noodig ; men vergete niet dat, wanneer men de teugels te vast klemt , wel eens het moedig ros den
ruiter uit den mai. werpt.
13eteugeling der gezindheden. Welk soort van beteugeling? door
vrijzinnige wetten of door zedelijken dwang ? is het door zedelijken
invloed , hij vergete dan niet het regt en de pligt der gezindheden ,
en bedenke dat zij het regt behooren te doen gelden , wanneer
dit ter uitoefening van pligten vereischt wordt.
Ik weet wel dat , in een vertrouwelijk gesprek , het lid uit Tiel
iiiij , na een deel van zijne rede te hebben uitgewischt, zou wijzen
op eene rigting In eene andere dan de Hervormde gezindheid;
doch ik zou hem autwoorden dat men ook die rigting , niet door
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een Minister van Eeredienst of door vrijzinnige wetten, enkel door
eene politiek, te gelijk van groote toegefelijkheid en van groote
kracht, in toom. houdt. Ik zou wenschen dat hij , ook in het
belang van den Staat , meer acht gave op de regten van de Kerk.
Ook wanneer hij op het buitenland wijst , houde men in het
oog dat de gezindheid , welke hij bedoelt , tegenover de Gouvernementen niet altijd ongelijk had, noch welligt ten huidigen dage
in alles ongelijk heeft. Door den vrijzinnigen , alvermogenden
Staat, is ook aan die gezindheid rnenigwerf ongelijk geschied.
Hij wil de kerkgenootschappen beteugelen, ze houden onder de
gehoorzaamheid aan de wet ; welaan , rigt uwe wetten zoo in dat
ze niet met de wet van den hoogsten wetgever in strijd zijn;
voldoe aan de godsdienstige behoefte uwer Natie; maak niet, als
in 1849, eene wet op het onderwijs, die het spreken over de godsdienst als wanbedrijf verbiedt.
Twijfelachtig is mij of het hoofddoel betengeling door de beiioeming van een Minister zal worden bereikt.
2. Ik kom tot de tweede vraag. Indien het niet wenschelijk is
dat een Minister worde benoemd, is de Kamer bevoegd de aangevraagde gelden aan het Gouvernement te ontzeggen?
Het lid uit Tiel beweert dat art. 73 der Grondwet beslist. „De
Koning stelt ministeriele departementen benoemt er de hoofden
van, en ontslaat die naar welgevallen." Derhalve, zegt hij , de
Kamer heeft niets anders te doen dan de gelden te verleenen. Ofschoon nog al monarchaal, ben ik zoo monarchaal niet. Ik heb
voor mij het gezag van den Minister van Buitenlandsche Zaken ,
die in het vorige jaar dergelijk een zin aan het artikel niet toegekend heeft, en zelfs het voornemen had een Minister voor de
Hervormde Eeredienst bij amendement te scheppen 1. Ik ga zoo ver
niet. Ik acht dat de Kamer uiterst voorzigtig moet zijn met het
regt van amendment: bij de wetten , om niet in wegcijfering van
den Raad van State en andere grondwettige waarborgen te vervallen; bij de begrooting, om geen inbreuk te maken op het administratief gezag. Er zijn hier, gelijk dikwerf in den constitutionelen Staat, twee regten, waarvan het een het andere schijnbaar
vernietigt. Met het regt van weigering en van amendement neutraliseert de Kamer de Kroon en vermeestert den Staat ; daarentegen, door ijver tegen de willekeur van de Kamer, kan men
geleid worden naar autocratie. Geen politiek regt geldt in abstracto,
maar als een deel in een zamenstel van regten , op wier onderling
verband telkens behoort te worden gelet. Om een gevaarlijk overwigt van het regt der Kamer te ontgaan, is er een tegenwigt in
het praerogatief der Kroon, en vice versa. Aldus moet er, indien
men stilstand of botsing wil vermijden, steeds zijn , al wordt het
niet onder wettelijke vormen gebragt , gemeen overleg. Vooral ook
moet de Regering tot het geveri van inlichtingen bereid zijn. Zoo
1

Zie p. :276.
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is het nu wenschelijk van het Gouvernement inlichtingen te ontvangen die meer werken op onze overtuiging, ten ware ik den
Minister niet wel begrepen heb, dan het gezegde vermag. Ook bij
gebreke daarvan , weifel ik niet; doch, zoo ik mijne stem voor de
f 8000 uitbreng, het is, omdat ik liever aan de Kroon te veel
dan te weinig toeken, en ongaarne de positie van bondgenoot voor
die van schijnbaren vijand verruil. Het is , omdat het Ministerie,
aan het constitutioneel gemeen overleg en aan den vermoedelijken
weerzin van de meerderheid der Kamer gedachtig, zich nog meer
dan eens , naar ik mij vlei 1 , zal bedenken , eer de benoeming plaats
heeft. Vooral verlang ik dat uit mijn votum nimmer een volgend jaar eene verpligting ter instandhouding van het afzonderlijk
Ministerie worde ontleend.

*„*. De beer de Kempenaer zeide o. a. : „ Het gebeurt wel eens, dat
wij ons kunnen verbeelden te zijn in een tournooi of steekspel, waar men
zich meet in vernuft, kennis , gevatheid en behendiglaeid , en waar men dan
oogenblikken en uren, ik had bijkans gezegd dagen besteedt om die behendigheid en bekwaarnheden te doen schitteren , terwijl men een Ministerie,
daar aan die tafel gezeten , den tijd, voor het Vaderland zoo noodig , onttrekt en de zaken, die te behandelen zijn , al te dikwerf uit het ooh; verliest. Iets van dien aard is heden gebeurd. Ik heb het woord beteugelen
gebezigd, en nu is dat woord aangevallen . besproken, en men heeft uit dat
woord allerlei redeneringen getrokken. Maar dat woord is onverschillig
de zaak is de zaak der Grondwet, de Koning waakt dat al de kerkgenootschappen zich houden binnen de paler van gehoorzaamheid aan de wetten
van den Staat. Dit heb ik met een enkel woord willen uitdrukken om
niet langwijlig te zijn , en ik heb daarvoor het woord beteugelen gekozen.
Is de keuze van dat woord ongelukkig geweest , welnu , men verwerpe het
en men stelle een ander in de plaats." — Na eene krachtige rede van den
heer Mackay , werd slechts eene korte repliek, ter handhaving van de wederzijdsche positie, vereischt.

Ter vereenvoudiging van de beraadslaging , wenschte ik , eer de
Minister antwoordt op de vragen door mijne vrienden voorgel iegd,
een einde te maken aan den strijd met het geachte lid uit Tiel.
Hij zegt : gij zijt buiten de orde ; gij maakt van de Vergadering
een steek8pel; gij geeft aanleiding tot tiidverlies. 1k wil het aannemen, maar dan vraag ik : wie is hij die de orde verbrak, die
den eersten steek toegebragt heeft , die aanleiding gaf dat de discussie langer dan noodig zou geweest zijn , gerekt is ?
Hij zegt : gij zijt eene partij , gij spreekt als eene partij , gij
handelt als eene partij , gij doet eischen als eene partij , gij roemt
op zegepralen als eene partij, gij haakt naar zegepralen als eene
partij. Zoo ja, wat doen wij anders dan gij en uwe vrienden voor
1848 verrigt hebt?
Hij zegt : ik wil u het woord beteugelen schenken. Wij nemen
het niet aan , wij laten het hem. Het is eene onwaardeerbare zaak
1
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dat hij het gebruikt heeft, omdat het woord beteugelen de geheele
rigting karakteriseert. Daarom acht ik , ofschoon hij voor tijdverlies beducht was , dat de tijd ditmaal wel besteed is. Nu is gebleken dat hij , Of met anderen , Of alleeii , ook thans nog , hetgeen
ik niet ondersteld had , bliift vertegenwoordigen eene rigting , in
de geschiedenis van het Vaderland en van andere landen sedert
jaren overbekend; die de gezindheden door wetten en reglementen
leiden en betengelen wil , en onvoorwaardelijke onderwerping eischt
aan elke wet van den Staat. Die rigting is in ons Vaderland geknakt ; zoo niet , dan hoop ik dat zij door vrijheidszin en godsdienstzin , in alle gezindheden , zal worden gekeerd.

AFGESCHEIDENEN.

19 Augustus 1840.
*** Op een verzoek van Afgescheidenen om vrijheid van Godsdienstoefening was voorgesteld de orde van den dag.

Niemand voorzeker zal het bevreemdeu dat ik over een verzoekschrift van Afgescheidenen het woord heb gevraagd. 1k heb
meermalen hen in het openbaar verdedigd; niet als of ik het eens
ware met alle hunne beginsels , meeningen , en gevoelens ; niet als
of ik hunne daden in alle opzigten goedkeurde ; maar dewijl ik
overtuigd was , en ik ben het nog , dat hun een grievend onregt aangedaan werd; dat geest en letter der Grondwet op verregaande wijs
daarbij worden miskend; dat permanente inlegering niet bestaanbaar
met onze constitutionele voorregten is; dat eene Napoleontische
strafwet , over wier uitlegging bovendien zeer verschillend gedacht
wordt, in Been geval de bepalingen der Grondwet wegcijferen mag;
eindelijk , dat , al het overige daargelaten (en ziedaar eigenlijk het
ware gezigtspunt) , leden eener Gezindheid die in 1815 bestond,
hun regt op gelijke bescherming , in Art. 191 uitgedrukt en gewaarborgd , niet verliezen omdat zij, uit gehechtheid, laat het zijn
overdrevene gehechtheid , aan de grondstellingen van die Gezindheid , gemoedsbezwaar hebben tegen de vereeniging met een Kerkgenootschap, hetwelk in 1816 , na de invoering der Grondwet , bij
koninklijk Besluit opgerigt is 1 .
1k zou mij evenwel tegen het overgaan tot de orde van den
dag geenszins verzetten , indien het onderwerp buiten den kring
onzer bemoeijenissen lag. Maar is dit zoo ? is waarlijk onze bevoegdheid zoo naauw beperkt dat eene gewigtige vaderlandsche
aangelegenheid daarvan uitgesloten is? ziedaar wat nu , zoo met betrekking tot deze zaak , als ook in 't algemeen , zal worden beslist.
1
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Zij die vermeenen dat , noch het ligchaam der Dubbele Kamer ,
noch zelfs eenig lid afzonderlijk, een wensch mag uiten welke niet
regtstreeks de aan doze Vergadering voorgelegde ontwerpen betreft ,
zijn verpligt , hoe gunstig ook voor de Afgescheidenen gestemd ,
hen niet ontvankelijk te verklaren in hun eisch. Daarentegen zij
onder u die ons, Of gezamenlijk, of althans elk voor zich zelven,
geregtigd achten het werk der herziening en de voorgedragene
wetten in verband met de gesteldheid des Vaderlands te beschouwen , zijn gehouden , al mogten zij tegen de Afgescheidenen ingenomen zijn , het nederleggen ter Griffie te verlangen. Hoe toch
zouden wij , aan ons zelven , of aan onze medeleden , eenig middel
mogen of willen onthouden , om over onderwerpen vvier behandeling
geoorloofd en mogelijk is , nader ingelicht te worden !
Uit dien hoofde reken ik bijna overbodig het goed regt der
Afgescheidenen nader en uitvoerig te bewijzen. Ik vrees den strijd
niet , overtuigd dat hoe meer de zaak aan het licht komt, hoe
meer men zal erkennen dat er onregtvaardigheid plaats gehad heeft;
maar ik acht den strijd op dit oogenblik minder gepast. Niet de
regtmatigheid van het verzoek , slechts de bevoegdheid der Kamer , wordt door het nederliggen ter Griffie geprejudicieerd. 1k
behoef dus slechts aan te toonen dat het request, krachtens ons
mandaat , overwogen mag worden , en dat het , om het gewigt der
zaak , behoudens nader onderzoek omtrent de gegrondheid van het
beklag , ten minste eenige overweging verdient.
De orde van den dag is, Of ter zijdestelling wegens incompetentie , Of verachtelijke wegwerping , hetzij om het onbehoorlijke
van den vorm , hetzij om het nietsbeteekenende van den inhoud.
Omtrent de competentie herhaal ik niet , in bijzonderheden , wat
reeds zoo dikwerf dezer dagen aangemerkt is. Hoe verwijderd ik
ben van eenige gezags-aanmatiging van de zijde der Kamer te willen , ik mag niet aannemen dat het ons zelfs niet vergund wezen
zou een vrijen blik op de gesteldheid van Nederland , op de wenschen , behoeften , en klagten der bevolking, te werpen. En , is dit
geoorloofd , is het pligtmatig voor ons , dan ligt elke zaak die gewigt voor het Vaderland kan hebben , in den kring , ik zeg niet
onzer beslissing , maar onzer ernstige en vrijmoedige beschouwing.
De Commissie heeft in den vorm niets opgemerkt dat een openbaar blijk van afkenring regtvaardigen zou.
Eindelijk het belangriike der zaak , nit meer dan een oogpunt ,
kan niet wel in twijfel worden getrokken.
De toestand der Nederlandsche Hervormde Kerk is van dien
aard , dat , hetgeen nu op kleine schaal geschiedt , spoedig op grootere schaal plaats zou kunnen hebben. Indien dit gebeurde , zou
de volharding van het Gouvernement zeer bedenkelijk in haar
gevolgen kunnen zijn.
Het geldt bier Diet enkel de Gereformeerden , de Protestanten ,
het geldt evenzeer de It. Catholijken , het geldt elke Gezindheid. De
maatregelen van het Gouvernement , daargelaten in hoe ver gedien-
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stige raadgeving of inblazing tot deze beklagenswaardige verordeningen medegewerkt heeft , kunnen althans niet geheel uit bij zondere vooringenomenheid tegen de Afgescheidenen worden verklaard. Wel is er, bij hoogere en lagere ambtenaren , hatelijkheid
geweest wel is zij allengske -ns vermeerderd , verbitterd , door een
tegenstand waarvan men beginsel en doel niet begreep. Maar
eigenlijk is de handelwijs der Regering het gevolg van eene Staatkunde die, ook in dit opzigt, de toepassing is der heerschende begrippen ; eene Staatkunde waardoor de wereldlijke Ovcrheid elke
Kerk , zooveel mogelijk , onder haar beheer zoekt te brengen; buiten haar bemoeijenissen en op vreemd grondgebied treedt ; met den
besten wil Om zich buiten theologische geschillen te houden , in de
noodzakelijkheid raakt er zijdelings , maar niet te min stellig en
willekeurig, over te beslissen ; eene Staatkunde waardoor onze Regering , somwijlen met de meest loffelijke bedoeling , zich in Belgie
onoverkomelijke zwarigheden heeft berokkend, en ten gevolge waarvan de onlangs overle-dene Koning van Pruissen , ten aanzien van
Protestanten en Roomsch-Catholijken, in een doolhof van wederkeerige aanmatigingen en grieven gewikkeld , aan zijn opvolger
eene zeer moeijelijke taak achtergelaten heeft !
Dock waartoe verder aangedrongen op het belang der zaak ! of
is het niet genoeg dat , naar het oordeel van sommigen , van velen , van eenige Regtbanken , deze personen iii. grondwettige regten
zijn verkort ? niet genoeg voor een depOt ter Griffie , hetwelk niet
anders beteekent dan dat het onderwerp Diet onwaardig is te worden onderzoeht !
De gewone Tweede Kamer heeft niet te veel , heeft niet veel,
voor de Afgescheidenen gedaan ; inzage der requesten evenwel heeft
zij op den dour niet geweigerd. Laat deze Vergadering, van welke
meer verwacht wordt , althans niet minder verrigten. De orde van
den dag is , of eene beleediging , un dini de justice , Of wel de
aanneming van het beginsel dat wij geene vrije stem omtrent de
aangelegenheden van het Vaderland hebben dat we , bij de beoordeeling van de aan ons voorgelegde ontwerpen, in der daad en
in den meest beperkten zin , mandatarissen ad hoc, dat we slechts
in naam ledeu der Staten-Generaal zijn.
Uit vrees van onbeseheiden , overmoedig, revolutionair te worden , zag men
voorbij dat, door de nederlegging ter griffie, geenszins het doen van'voorstellen,
en zelfs niet het makes van amendementen , maar enkel het vrijmoedig voordragen zijner gevoelens over groote belangen van het Vaderland , zou worden gewettigd. Er werd met 63 tegen 24 stemmen overgegaan tot de orde
van den dag.

9 Jitlij 1850.
*: Naar aanleiding van een request van ouderlingen en diakenen der
afgescheidene gereformeerden te Delfzijl en Farmsum , ontstond er eene
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levendige discussie over de bepalingen e. en d. van bet Besluit van 9 Januarij 1841, volgens welke de Regering, om eene gemeente der Afgescheidenen te erkeniien , eene verklaring vergt dat zij , in de kosten der eeredienst
en in het onderlioud der behoeftigen , zonder bezwaar voor het Rijk , zal
voorzien.
De meerderheid der Commissie concludeerde tot nederlegging ter griffie ,
en verzending naar den Minister voor de Hervormde Eeredienst , met den
wensch der Kamer dat aan het verzoek der adressanten , tot vrijstelling van
die bepalingen , als nog zou worden voldaan. De minderheid verlangde
hoogstens nederlegging ter griffie.
De heer Engelen zeide o. a. van de vervolging tegen de Afgescheidenen :
„ Dat iets dergelijks heeft kunnen gebeuren in de negentiende eeuw, die zoo
bij uitnemendheid de vrijzinnige en verdraagzame eeuw wil genoemd worden,
dit is inderdaad een onoplosbaar raadsel." Daarentegen (na den Minister van
Justitie belast met de zaken der Hervormde Kerk , en den heer Heemstra)
zeide de heer van Voorst: „wanneer ik, zoo zeer als iemand, de kortzigtige
en onstaatkundige vervolgingen betreur, waaraan vreedzame burgers in vroegeren tijd zijn blootgesteld geworden , zoo kan ik daarom toch niet deelen
in de meening van hen, die niet schromen deze veroordeelingen onwettig te
noemen, . zij die zich vrijwillig van het kerkgenootschap afseheiden , houden op leden van die vereeniging te zijn en doen afstand van de regten
welke zij vroeger bezaten."
Toen deed de heer Wintgens eene motie om de discussie te sluiten. — Ik
meende daartegen te moeten opkomen en zeide : „Ik verzet mij met eenigen
nadruk bier tegen. In 't algemeen , omdat, zoo ooit eene zaak de aandacht
der Vergadering verdient, het deze is, die de gewetensvrijheid der ingezetenen en de handhaving der Grondwet betreft. Daarbij acht ik de motie ontijdig. Wanneer ze gedaan was, onmiddellijk nadat de Minister gesproken
had , dan had ik dit kunnen begrijpen maar naderhand is er tegen de adressanten en over den aard van het besluit veel gezegd , dat niet onbeantwoord
mag blijven. Nog eene reden , die mij persoonlijk betreft , is : dat ik , sedert
meer dan twaalf jaren als verdediger der afgescheidenen bekend , ongaarne
door de goedkeuring dezer motie mij de gelegenheid zou zien ontnomen , om
in bet midden te brengen , wat naar mijn inzien te pas komt."
De motie werd verworpen net 39 tegen 16 stemmen. Daarop verkreeg
ik het woord.

1k had gemeend mij te kunnen bepalen bij dankbetuiging. Dank
aan de meerderheid van de Commissie van Petiti on; dank aan ons
medelid nit Gelderland a die met edele verontwaardiging het verzoek der adressanten en het voorstel der Commissie heeft ondersteund; dank aan den Minister van Justitie, die te kennen gaf dat
hij het koninklijk besluit van 9 Januarij 1841 tijdelijk moet handhaven, om het derde additionele artikel der Grondwet ; dank ook
aan ons medelid uit Friesland b , die gezegd heeft dat, toes hij, als
Minister van Eeredienst, eene resolutie genomen heeft ten nadeele
der adressanten, die alleen het gevolg van dit artikel geweest is.
Ofschoon ik in 't voorbijgaan, ten gunste van de adressanten, opmerk
dat daarbij geene melding is gemaakt van art. 3 der Grondwet, maar
dat zij alleen werden verwezen naar het besluit van 1841. Indien
men aan de adressanten , van wie men in het algemeen niet kan
onderstellen dat zij met de bepalingen van het Staatsregt zeer bekend zijn , dit motief kenbaar had gemaakt, zou de zaak welligt
een anderen loop gehad hebben. — Doch deze discussie heeft zich
,
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niet bij blijkbare belangstelling in de adressanten, blijkbare afkeuring van het besluit van 1841, bepaald. (ins medelid uit Haarlem a
is in vele bijzonderheden en ook in vele algemeenheden getreden ,
waarin ik de vrijheid nemen zal hem Diet te volgen; want, indien
ik al wat hij over de Hervormde Kerk heeft ter sprake gebragt ,
hier zou willen behandelen , zou iedereen zich beklagen dat de
cootie van orde Diet aangenomen werd.
In eene soort van geestvervoering over het besluit van 1841
geraakt, heeft hij het verdedigd , omdat de Regering tot het nemen
van preventive maatregelen verpligt is. Het zij zoo ; die maatregelen mogen nooit strijden tegen de Grondwet. — Van hem ,
dien ik steeds voor een vriend van vrijheid en verdraagzaamheid
heb gehouden, heb ik argumenten gehoord, die mij zeer hebben
bevreemd.
Ik moet even spreken over het besluit, juist omdat men er met
zooveel ingenomenheid gewag van heeft gemaakt. Men heeft het
in ons medelid uit Gelderland afgekeurd , dat hij den afgescheidenen de onderwerping als eene laakbare zwakheid toegerekend
heeft. Ik beaem de uitdrukking ten voile; ook ik noem dit
laakbare zwakheid. Van den beginne af, heb ik den afgescheidenen ten sterkste ontraden zich te onderwerpen ; vooreerst, omdat
zij hun regtmatig standpunt in de Hervormde Kerk prijs gaven ,
en ten tweede , omdat zij zich niet behoorden te voegen naar een
besluit zoo duidelijk tegen de Grondwet in strijd.
Ik betuig gaarne mijne achting voor den Minister die dit besluit heeft onderteekend ; ik ben overtuigd dat hij Diet de minste
bedoeling had de Grondwet te overtreden; juist hierin ziet men
weder hoe, in tijden van vooringenomenheid, iemand somtijds, zonder
het te willen of te weten , tot afkeurenswaardige maatregelen gebragt wordt. Was ooit een besluit ongrondwettig , dan is het dit
besluit.
Ongrondwettig : om de renunciatie welke in art. d gevergd wordt.
Ik heb mij reeds bij eene vorige gelegenheid veroorloofd te
zeggen dat de Regering, van 1816 af tot op heden , in plaats
van de Hervormde Gezindheid in haar eigenaardigheid te beschermen , of althans met onpartijdigheid te werk te gaan , altijd gein
fervenieerd heef1 ten behoeve van eene park) . , altijd haar overwigt ,
ten gunste van hen door wie het regt miskend werd , in de schaal
heeft geworpen. Hier hebben we daarvan een treffend voorbeeld.
1k wil voor een oogenblik aannemen dat zij die zich met naauwgezetheid houden aan de grondslagen van de Hervormde Kerk,
niet uitsluitenderwijs de Kerk uitmaken ; men zal niet ontkennen
dat zij er een gedeelte van zijn ; medeeigenaren in het collective
huis ; en wat doet nu de Regering ? Aan hen , die , ten onregte
verdreven uit het huis , verzoeken eene andere wooing te mogen
oprigten, weigert zij de vergunning, indien ze niet voor altijd afstand doen van eigendomsregt.
-
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Daarbij komt de speciale positie, welke aan de afgescheidenen
opgelegd wordt, in strijd met de grondwettige gelijkstelling der
gezindheden ; eene positie zoo anormaal , dat het contrast met de
Grondwet terstond in het oog valt.
Ons medelid uit Friesland , en , als ik wel heb, ook een ander,
hebben gevraagd : „wat is er in de laatste tien jaren gebeurd ?
welke vervolgingen hebben er plaats gehad ! gij spreekt van een
meeste
vervlogen tijd! sedert lang worden de afgescheidenen met ,
st. Zij
onpartijdigheid bejegend !" Vergelijkenderwijze is dit ui
worden niet meer in de gevangenis gezet ; de vergaderingen worden niet meer door soldaten uiteengejaagd. Evenwel , nu men
vraagt : is er in de laatste tien jaren iets gebeurd dat naar vervolging gelijkt ? wil ik met vele voorheelden de Vergadering niet
lastig vallen ; met twee kan ik volstaan.
Het eene is van 1846, dus geen tien jaren geleden. Toen
is het gebeurd dat eene weduwe van zestig jaren , in wier woning
zonder stoornis , reeds bij haar ouders en ook in den Franschen
tijd, geregeld godsdienstoefeningen -waren. gehouden , om dit wanbedrijf herhaaldelijk voor de regtbank is gedagvaard , en met heftigheid en bitterheid is bejegend. En toen zij zich aan het Gouvernement wendde , wat is het antwoord geweest , door twee Ministers onderteekend , staatslieden , voor wie ik hoogachting gevoel a ,
en op wie ik het straks gezegde toepasselijk maak ? Wat was het
antwoord ? op welke gronden berustte het ?
„ Overwegende dat de begeerte der adressante ter godsdienstige stichting,
voor hare subjective behoefte berekend , bevrediging zou kunnen vinden ,
zonder iemand aanstoot te geven of eenige wet te overtreden , vermits niets
haar verhindert binnen de besloten wanden van hare woning voor zich en
hare huisgenooten godsdienstoefeningen te houden."

Ziedaar de verdraagzaamheid , welke men , nog in 1846, heeft in
praktijk gebragt. Bit is nu welligt geene vervolging in den eigenlijken zin ; het is ook niet de gelijkstelling, welke de Grondwet
bedoelt.
Het tweede voorbeeld neem ik uit het adres zelf. Wat is de
positie van de adressanten , ten gevolge van het Besluit ? Even
als alle andere ingezetenen , moeten ze bij dragen tot alle gemeenschappelijke , provinciale en rijks-belastingen , waaruit , voor een
groot deel , de armen van alle gezindteu worden onderhouden; voor
hunne behoeftigen wordt geen penning uit de opbrengst afgezonderd. Alle andere gezindten mogen collecten doers — en ook tot
deze collecten dragen de afgescheidenen bij — zij zelven mogen
niet onderstaan hulp voor hunne behoeftigen in te roepen. En
wil men nog sprekender bewijs ? Het is in die streek de gewoonte
dat er , bij bet begraven , eene bus wordt geplaatst , en nu wordt,
volgens berigt der adressanten , dit geld , het geld bij de ter aardebestelling hunner dooden verzameld, gestort in de kas hunner tegena VAN ZUYLEN VAN NYE\ ELT en DE JOAGE VAN CAMPENS
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gebeurd ? acht ik dat deze twee voorbeelden , als antwoord, genoeg zijn.
1k heb met leedwezen van den spreker uit Haarlem vernomen
dat hij bij de afgescheidenen den toeleg vermoedt om in deze vergadering een twistappel te werpen. In dergelijken toestand , verdient men dergelijk verwijt niet , omdat men zich tot deze vergadering wendt om regt te verkrijgen.
Inderdaad het is in ons aller belang , met het oog op de omstandigheden waarin wij verkeeren , waarin het vaderland verkeert,
in het land te behouden, en niet naar gene zijde van den oceaan
te verbannen , landgenooten die goed getuigenis hebben , en aan
wie geen ander verwijt gedaan wordt dan dat zij , met naauwgezetheid, naar hull overtuiging, God wenschen te dienen.
Ik verheug mij alzoo in de conclusie der Commissie , en ik moet
er te meer op aandringen, na hetgeen de Minister van Binnenlandsche zaken gezegd heeft. Volgens den Minister van Justitie, moet
het besluit voorloopig gehandhaafd worden , tot aan de wet op het
regt van vergadering; vroeger is er niets aan te doen. De Minister van Binnenlandsche zaken daarentegen maakt geene zwarigheid ,
reeds voor de vaststelling der bedoelde wet , de intrekking voor te
stellen van de twee punten welke reden tot beklag geven.
Welligt zou, in verband met hetgeen van regeringswege gezegd
is , eenvouclige verzending aan den Minister genoeg zijn.

*,,* De heer van Dam zeide o. a.: „ Ik heb met verbazing geboord dat
de spreker uit Harderwijk, hij , de bedaarde vriend van orde en rust , aan
de Afgescheidenen waarop hij invloed had, had durven aanraden om niet na
te leven een Koninklijk Besluit, dat wettig genomen was. . Wij moeten
niet vergeten dat ook uit het verzoekschrift blijkt dat de Afgescheidenen niet
zijn uitgedreven, maar dat zij vrijwillig het gemeenschappelijk huis hebben
verlaten."

De spreker uit Arnhem noopt mij tot korte repliek. Hij heeft
in de discussie gemengd wat minder te pas kwam. Niemand beeft
eene algemeene apologie van de afgescheidenen gemaakt ; niemand
heeft gezegd dat zij alien en altild braaf en onberispelijk geweest
zijn. Daarbij zou ik de vraag willen doen : wanneer heeft, in de
laatste tien jaren , iets plaats gehad van datgene waarop gib thans
nog terugkomt ? Hij misprees dat ik hen van onvergeejlijke zwakheid had beschuldigd , dewijl men zich aan het besluit had onderworpen. Ik sprak niet van onvergeeflijke zwakheid ; integendeel ,
om de omstandigheden was zij allezins vergeeflijk, schoon laakbaar.
1k heb aangeraden zich niet te onderwerpen ; hij vindt dit zeer
vreemd. De raadgeving betreft een moeijelijk punt van Staatsregt,
dat ik thans niet behandelen zal; namelijk , of men zich ten alien
tijde behoort te onderwerpen aan besluiten , ook wanneer men weet
dat zij tegen de Grondwet in strijd zijn. Doch het gold hier geen
liandelen, maar lijden, en ik heb gezegd : gij doet beter boete te
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betalen en u te laten inkerkeren, dan gebruik te maken van een
aangeboden voorregt , dat te duur zou worden gekocht.
Hij heeft geeindigd met eene schildering van de wijs waarop
de afgescheidenen , indien zij naar het huis terugkeerden , met alle
liefde zouden worden ontvangen. Nu weet hij , even goed als ik ,
dat zij en uit het huis gegaan zijn en daarin niet terugkeeren ,
omdat ze, naar hunne meening, om den toestand waarin het huis
zich nu bevindt , er niet in kunnen wonen , zonder zich aan voorwaarden te onderwerpen met hun geweten in strijd.
De heer v. Havel), kwam op tegen de uitdrukking dat de Afgescheidenen
verdreven zijn uit het huis, en dacht dat ik met opzet , ter rectificatie , later
van een uit het huis gaan sprak. „Ik erken ," zeide ik. daarop , ,, volstrekt
Diet de rectificatie. Zoo ik het woord uitgaan gebruikt heb, is het voorzeker
niet omdat ik verdreven zijn terugneem."
De nederlegging ter griffie werd met 51 tegen 5 stemmen , de eenvoudige
verzending naar den Minister , met 31 tegen 27 stemmen goedgekeurd.

11 October 1852.
* * Op een verzoek van Afgescheidenen, om intrekking van het Besluit
van 9 Januarij 1841, werd voorgesteld nederlegging ter Griffie.

Het adres is gerigt tegen het besluit van 9 Januarij 1841. Hierover is levendige woordenwisseling gehouden, op 9 Julij 1850. Het
werd, door iedereen en ook door de Ministers , beschouwd als strijdig met de Grondwet , doch er was , of scheen te zijn , verschil tusschen den Minister van Binnenlandsche zaken en den Minister van
Justitie. De eerste dacht dat onmiddellijk de bepalingen waardoor de afgescheidenen in exceptionnelen toestand geplaatst zijn,
buiten toepassing konden blijven ; de Minister van Justitie beweerde
dat met de intrekking , die ook hij wenschelijk en noodig achtte ,
moest worden gewacht tot na de aanneming van de wet op het
regt van vereeniging.
Nu , twee jaren later , kan niemand bepalen wanneer die wet ,
ik zeg niet aangenomen , maar ingediend zal zijn. De Kamer
geve , door renvooi aan de Ministers van Binnenlandsche zaken
en van Finantien, blijk van verlangen naar de intrekking van
het besluit. Het is reeds betreurenswaard
schoon het in den
dat in en buiten de Kamer omtrent opaard der zake ligt
vatting van grondwettige bepalingen menigvuldig verschil is ; maar,
wanneer iedereen erkent dat een besluit lijnregt strijdt tegen de
Grondwet , is het niet te veel, zoo de Kamer intrekking begeert.
De Minister van Finantien , a. i. belast met het Departement van de Hervormde Eeredienst, gaf te kennen dat hij , zoo niet ter intrekking, ter aanmerkelijke wijziging van het Besluit, reeds werkzaam was. Hierop verklaarde
ik terstond dat mij nu de verzending noodeloos scheen.
Gz==■---

VERHOUDING TOT DE ROOMSCH-CATHOLIEKEN.
12 December 1849.
*** De heeren Borret , Luyben , en Dommer van Poldersveldt hadden ,
op 10 December gewaagd van „ bet verregaand onregt van uitsluiting buiten ambten en bedieningen waaraan een groot deel der bevolking is blootgesteld." Ook buiten de Kamer was dit onderwerp aan de orde van den
dag , en beriep men zich op tabellen , waaruit , zeide men , het onverdragelijke der verhouding tot het zielental openbaar was.
• • • • 1 Nu verzoek ik nog omtrent een punt considerati o n in
het midden te mogen brengen , waartoe ik door antecedenten en
individueel standpunt verpligt ben. Ik wensch dit te doen in
verzoenenden zin en geest ; ik wensch dit te doen , omdat de zaak
van het hoogste gewigt is ; het dempen van een twistvuur dat de
nadeeligste gevolgen zou kunnen hebben ; eene zaak , misschien
van meer belang dan het aannemen of verwerpen van alle de begrootingswetten. Ik bedoel de vermeende achterstelling der RoomschKatholiiken. Ik wensch zoo te spreken , dat , indien men mijne
woorden niet beaemt , althans mijne bedoeling gewaardeerd worde ,
zoo door katholijke als door protestantsche ambtgenooten. Men
heeft een gevaarlijken twistappel in de Vergadering geworpen, ofschoon ik hulde breng aan de bedoeling, waarmee dit gesehied is.
Ik heb niet veel op met dat pondspondsgewijze verdeelen 2 van bedieningen en ambten tusschen gezindheden ; dit is eene moeijelijke
zaak. En wat tabellen betreft , indien men de ondervinding raadpleegt , het blijkt dat dikwijls daarin onnaauwkeurigheden zijn ingeslopen , en dat tabellen ik zwijg van de thans overgelegde 3 —
dikwijls onjuiste opgaven behelzen. Wenschelijk is het grove onbillijkheden , indien ze hebben plaats gehad , te herstellen en in
het vervolg te voorkomen : dit is regtvaardigheid , die door elk
onzer zal goedgekeurd worden ; maar dikwijls zijn de opgaven onnaauwkeurig , en men zou tabellen kunnen maken in tegenovergestelden zin. Een voorbeeld. Wij hebben , in dagbladen , en ook
in die naamlooze brochure welke belangstelling en tevens verontwaardiging bij velen heeft opgewekt 1 , hooren gewagen van de schrikZie le Deel , p. 95.
De heer Borret had aangedrongen op een daadwerkelijk verwezenlijken
der Grondwet , door het toekennen aan de Roomschen van een regtmatig
aandeel in het genot van een staatsburgerlijk regt.
a Ook de heer Dommer had eene opgaaf ten burele van den Voorzitter
nedergelegd.
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kelijke onregtvaardigheid die in onze kolonien plaats zou hebben.
Inderdaad ? in onze Oost-Indische bezittingen evenwel, namelijk op
Java, worden , voor 800 Roomsch-katholijken acht, voor 60,000
Protestanten , achttien geestelijken of leeraars van staatswege bezoldigd. Indien men nader onderrigt wil, vervoege men zich bij
een medelid a die lang op Java heeft verkeerd , en aan wiens
belangrijke reis ik deze bijzonderheid ontleen. — Maar ik val
de tabellen niet aan in bijzonderheden, ik kant mij tegen het
beginsel , dat men enkel let op het zielental, en dit tot uitsluitenden maatstaf neemt. Is dit oirbaar wanneer ik mij op een
onpartijdig standpunt plaats, met ter zijdestelling van godsdienstige
gezindheid, juist dan zou ik tot de Roomsch-katholijken in ores
Vaderland zeggen : let op den specialen toestand waarin gij in dit
land verkeert ; let op de omstandigheid dat het niet inogelijk is,
in welk land ook , het heden van het verleden te scheiden ; zijt
indachtig dat een groot gedeelte der Natie (te regt of te onregt ,
dit laat ik daar) net het Roomsch-katholicisme geen ingenomenheid heeft ; dat er bij dit yolk traditionele antipathien bestaan. Dit
kan niet plotseling wegvallen; dit behoort ge, bij uwe politieke
kansrekenino. , in hetgeen gij verrigt en bedoelt , altijd op den voorgrond te stellen.
1k zou er bijvoegen : bedenkt ook dat het alge°
meen protestantisme , waartegen gij u verzet, en hetwelk aan sommigen onder u, die eigenlijk niet Roomsch-katholijk zijn, de hand
reikt , uwe felste, maar misschien niet uwe magtigste tegenpartij is.
Bedenkt dat deze veeleer ligt in de kern der traditioneel hervormde
gezindheid , die wenscht , behoudens haar geloof en met afkeer van
onregt en van kleingeestige bestrijding, met u in goede verstandhouding te blijven op politiek terrein , en u de meest mogelijke
billijkheid te bewijzen. Bedenkt dat , wanneer gij politieke questien met de godsdienstige vermengt, ook deze partij , ter zelfverdediging , tegen u in het harnas zou worden gejaagd. Dergelijke
quaestien kunnen nooit worden behandeld, zonder dat de hartstogten opgewekt worden , en indien ge in 's Lands vergaderzaal
dergelijke hartstogtelijke snaar aanroert , zouden anderen hier op
hunne beurt snaren doen trillen die wee'rklank zouden viiiden bij
het Volk.
De verzoeking, ik ontken het niet, is voor u groot om een weg
in te slaan die, bij de uitkomst, evenwel niet tot voordeel van uw
geloof,van uwe Kerk zou uitloopen. Ik hedoel dit hechten bij
uitsluiting aan het zielental, grondslag van de radicale theorie.
Gij kunt eeue groote kracht uitoefenen , wanneer gij u voegt bij
de ultra-vrijzinnigen; wanneer gij aldus, met pligtverzaking, ziet
op uw onmiddellijk belang. Immers is de radicale theorie gerigt
tegen al wat het nationaal karakter uitmaakt; haar eigenaardigheid
is dat zij het historische volksleven aanrandt. Wilt ge derhalve
enkel op het oogenblik zien , dan moet ge ondermijnen al wat tot
het nationaal volksleven betrekking heeft. Doch meent gij dat
a VAN HaVELL.
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dit u op den duur voordeelig zijn zal? zou niet uwe tijdelijke
overwinning kunnen leiden tot onze gezamenlijke en blijvende
slavernij Met het oog op Spanje en andere landen, op Rome
zelf, op Rome vooral , zou ik kunnen vragen of dit zamenwerken
met onzen en uwen vijand goede uitkomsten voor u opleveren zou?
Het groote onderscheid is, niet Roomsch en Onroomsch, maar
geloof en ongeloof ! 1k heb mij veroorloofd deze weinige woorden
in het midden te brengeu, om het gewigt der zaak , en omdat
mijne bedoelingen dikwerf zijn miskend. De een beweert dat ik
de gereformeerde belijdenis tot heerschende Kerk wil maken ; de
ander vermoedt weldra mijn overgang tot de Roomsche Kerk te zullen
vernemen. 1k ben van harte gehecht aan het geloof dat ik belijd , en
waarin ik den grondslag mijner rust in leven en in sterven bezit;
dit geeft regt , meen ik , op de achting ook van Roomsch-Katholijken. Wat hunne belangen betreft, ten alien tijde heb ik mij
verzet, en zal mij blijven verzetten, tegen al wat naar onregt en
onbillijkheid zweemt ; uit verdraagzaamheid , die met mijne godsdienstige gevoelens overeenkomt. En, zoo men hieraan mogt twijfelen, in een tijd waarin alles wordt in twijfel getrokken , voeg ik
er bij dat ik jegens mijne Roomsch-Catholijke landgenooten regt
en billijkheid voorsta , ook uit eigenbelang. Wij hebben er allen
belang bij ons te verdedigen tegen de radicale theorien van den
tegenwoordigen tijd , tegen de suprematie van den Staat.
Laat ons gezamenlijk de theorien van verwoesting, waardoor alle
Staten en alle Kerken bedreigd worden , bestrijden ; vooral niet te
heftig tegen elkander opstaan ; voorzigtig zijn en de gesteldheid
der tijden in het oog houden. Laat ons bedenken dat er omstandigheden en tijden zijn , waarin men , ook met een vonk, eene vlam
kan ontsteken , die , o ja ! de tegenpartij benadeelt , maar waardoor wij ook zelf worden verteerd.
De heer Dommer meende nu te moeten zeggen wat hij vroeger opzettelijk
had weggelaten. „Ik waarschuw de Regering, dat indien men niet regtvaardig is, indien men niet voldoet aan de gestrenge eischen van billijkheid
en regt, men in het geval konde komen, waarvan een geacht spreker (de
heer Groen) zoo even sprak , dat men op onze sterkte zoude meenen te
kunnen staat maken , en dan konde men mannen vinden , jeugdige mannen ,
die, met over elkander geslagen armen, met even zooveel laconisme werkeloos iedere gebeurtenis zouden afwachten , als waarmede men onze teleurstelling heeft aangezien. Wil men zich echter een sterken steun verschaffen ,
men doe dan regt, en meer vorder ik van niemand ! !"
De heer Borret vroeg daarna het woord, en tevens, zeide hij, om mij
met meer juistheid te beantwoorden , uitstel tot den volgenden dag.

***- Den 13 December sprak de beer Borret over de grondwettige regten der
Katholijken , hunne grondwettige aanspraken; zich beklagende over verkorting van staatkundige grondwettige regten. Hij eindigde aldus „ hebben
vroegere regeringen maar al te veel gevraagd naar de geloofsbelijdenis van
hen die bij het vervullen van ambtsbetrekkingen in aanmerking kwamen ,
om ons katholijken , in strijd met de beginselen der Grondwet , ter zijde te
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navraag te doen naar die geloofsbelijdenis , om ons katholijken , de te lang
terug gehoudene gelijkheid van regten en aanspraken , zonder ponds-pondsgewijze verdeeling der staatsambten , die wij evenmin als de spreker uit de
residentie verlangen, niet alleen in den tekst der Grondwet , maar ook in
hare toepassing te doen erlangen. Dat zal geene ongrondwettigheid zijn ,
ik herhaal het : dat zal zijn grondwettige regtvaardigheid , en die regtvaardigheid verwachten wij met voile vertrouwen van dit Ministerie !"
Hiermede mogt , naar mij voorkwam , de discussie niet worden gesloten.
Hoe bezwaarlijk evenwei het woord-verkrijgen mij geweest is , blijkt uit de
volgende parlementaire schermutseling.
Ik vroeg het woord voor eene motie van orde. „ Ik heb mij gisteren
Diet verzet tegen het uitstel; al is het een gevaarlijk antecedent. Ik heb ,
met genoegen het welsprekend vertoog gehoord , maar mijne rede is aanleiding , niet oorzaak geweest; ook is ze niet beantwoord ; ons medelid
heeft slechts aangegrepen eene bijzonderheid die ik ter loops had medegedeeld. Het genoegen dat ik bij het lezen der belangrijke reis van den beer
van Havel], heb gesmaakt , is eenigzins verbitterd, nu ons medelid uit Limburg zoolang met ons op Java vertoefd heeft."
De Voorzitter voerde mij te gemoet dat er sprake was alleen van eene
motie van orde en dat hij den inhoud daarvan verlangde te weten.
Daarop zeide ik : „ De motie is; dat voortaan aan de ingeschreven redenaars
geen uitstei worde verleend en de loop der beraadslaging niet worde gestuit , zonder verlof der Vergadering. Ik verzoek met eenige voorbeelden
bet nadeel te doen zien eener dergelijke behandeling van zaken. Het eerste
voorbeeld ontleen ik uit hetgeen gisteren. . . .
De Voorzitter viel mij andermaal in de rede , omdat , zeide hij , de positie
der quaestie niet juist is. „ Hetgeen gisteren heeft plaats gehad , bestaat
hierin dat het uur reeds zoover gevorderd was , dat de Vergadering gemeend
heeft de beraadslagingen te moeten uitstellen tot heden ; dat er eigenlijk geen
uitstei is verleend aan den afgevaardigde uit Limburg, om zich in staat te
stellen zijne rede te kunnen houden."
Ik veroorloofde mij een historisch feit onder de aandacht van den Voorzitter en van de Vergadering te brengen ; namelijk dat het lid uit Limburg,
om te antwoorden, eenige informatien moest nemen en daarom (niet omdat
het uur reeds zoover verstreken was) verzocht de beraadslaging te verdagen :
„ het toestaan van dergelijk verlangen kan somtijds nadeelig zijn ; hierop
is de cootie van orde gegrond , en ik verzoek ze te mogen adstrueren."
De Voorzitter zeide dat op liet verzoek van den afgevaardigde uit Limburg
geene beslissing der Vergadering gevallen was , maar, al ware dit zoo , dan zou
het de tijd niet meer zijn om daarop terug te komen.
De heer Borret vraagt liet woord over de motie van orde.
De Voorzitter geeft te kennen dat er nog geene motie van orde is voorgesteld , dewijl hetgeen de spreker uit de residentie beoogt, den naam van
eene motie niet kan drag-en. Hij kan dus bet woord niet geven dan aan
den spreker die thans is ingeschreven, den beer van Nispen.
De heer Borret vraagt het woord voor een persoonlijk feit. — Ik verzocht
te mogen hooren wat hij in het midden zou brengen ; wierd mij daarna het
woord niet verleend tot het doen eener motie, dan zou ik het woord vragen
voor een persoonlijk feit.
De Voorzitter gaf, voor een persoonlijk feit, het woord aan den heer
Borret. Deze deed opmerken dat het aan de meeste leden niet twijfelachtig
zijn zou waarom hij gisteren , bij het vergevorderde uur , niet onmiddellijk
heeft willen antwoorden. De meeste leden zouden die redenen billijken ; ook
de afgevaardigde nit de residentie zou hebben begrepen dat onder die redenen
behoort dat hij, voor zulk eene hoogstbelangrijke en hij zou bijna zeggen
heilige zaak, liever met gelijke wapenen wilde strijden.
Nu verkreeg ik het woord voor een personeel feit. „ De vraag is eigenlijk , of de Vergadering mij zal vergunnen , hetzij nu, hetzij later , te antwoorden aan het lid uit Limburg. Ik wensch dat men de justitia distribu-
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tiva niet nit het oog verlieze, daargelaten de bijzondere meening van den
Voorzitter , meen ik , als historisch feit , te moeten constateren dat de intentie
van de groote meerderheid geweest is, aan den afgevaardigde uit Limburg
de gelegenheid te laten tot overleg nu vraag ik , of het billijk is mij niet
te vergunnen kortelijk terug te komen op eenige punten die hij in zijne rede
aanroerde , hetgeen ik in een verzoenenden en vredelievenden zin wensch te
doen."
De Voorzitter zou later de Vergadering raadplegen , of voor de derde maal
het woord mij zou worden verleend. Nu gaf hij het woord aan den heer
van Nispen van Sevenaer.
Na den beer van Nispen en den heer Bachiene , deed de heer Fokker eene
motie van orde , om, ter besparing van tijd , de algemeene discussie , nadat
de Ministers het woord zouden gevoerd hebben , te sluiten. Zij werd door
den heer Donker Curtius bestreden , omdat daardoor aan de leden het regt
zou ontnomen worden tot beantwoording van de Ministers.

Ik bestrijd de motie nog uit een ander oogpunt. Niet omdat
ik uit persoonlijk belang eene derde spreekbeurt begeer , maar In
het belang van de Kamer en van het land. Indien de wezenlijke
oorzaak van de motie was , dat wij gekomen zijn tot den vierden
dag der beraadslaging , indien het te doen ware om bezuiniging van
tijd , zou ik ze volgaarne ondersteunen ; doch zij heeft , naar mij voorkomt , nog een ander doel , de beraadslaging te smooren over een
punt dat niet genoeg toegelicht is; te smooren, nit vrees voor het
teedere van het vraagstuk. De Vergadering zal nu voorzigtig behooren te zijn in het handhaven van haar waardigheid voor het
oog der Natie. Wierd aldus deze beraadslaging gesmoord, dan zou
ik niet zeggen, want ik word niet gaarne tot de orde geroepen, maar
ik zou van oordeel zijn dat de Kamer viel in het systeem met zooveel
nadruk door haar afgekeurd ; zij zou eene reactionaire tint krijgen.
Dikwijls vreest men dergelijke geschilpunten in de lands-vergadering aan te roeren ; dit is verkeerd. Indien zij elders behandeld
worden, indien zij een onderwerp uitmaken waarmede de publieke
opinie zich bezig houdt , is het nuttig dat zij , ook hier , hier
vooral, worden ter sprake gebragt; opdat de Kamer de leiding verkrijge of behoude van de algemeene denkwijs. Wil men dit niet,
dan , vrees ik, zal men weldra terugdeinzen voor al wat de meest
gewigtige aangelegenheden van het Vaderland betreft. Dan liever
nog het denkbeeld van sommigen in 1815, die de openbare beraadslaging van de Staten-Generaal zeer afkeurden , als parlementaire kunstbeschouwing; zij beraadslaagden liever met gesloten deuren. Ik zou voorstellen een artikel in de Grondwet te brengen
van dergelijke strekking.
De zaak is ernstig en ik moet terugkomen op hetgeen gisteren
omtrent vruchtbaarheid of onvruchtbaarheid van dergelijke beraadslagingen gezegd is 1 . Wanneer wij op de gesteldheid van ons land
en van Europa letten , is het wenschelijk dat wij tot vastheid en
eensgezindheid geraken omtrent de grondslagen van het Neder1

Zie le Deel, p. 93.
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landsche Staatsregt ; dan zullen wij , om te kunnen weerstand bieden aan apathie van binnen en anarchie van buiten , meer veerkracht hebben dan in Maart 1848. Daaruit zal blijken dat aanprijzing van goede theorien nut heeft. De reden waarom men , in
oogenblikken van crisis , zoo weinig heeft kunnen uitwerken tot
heil des Vaderlands , is , gedeeltelijk , dat men te vreesachtig is
geweest in het behandelen van teedere quaestien. Een punt , als
thans is ter sprake gebragt , kan zeer wel behandeld worden in
verzoenenden geest.

De heer Fokker antwoordde geenszins het smooren te bebben bedoeld. 1k
repliceerde: de schijn zou ontstaan als of men dit bedoeld had.
De motie werd met 42 tegen 13 stemmen verworpen.
Toen werd het
woord mij verleend.

Ik heb verlangd , en ik zal toonen dat het mij ernst was , te
spreken in conciliatoiren zin. Ik heb verlangd te spreken , omdat
ik dacht , vooral nu , na het voorgevallene, daartoe verpligt te zijn.
Ik acht goede verstandhonding tusschen Protestanten en Roomschkatholijken eene der gewigtigste aangelegenheden van het Land.
Ik heb ten alien tijde getoond toenadering te verlangen. In de
behandeling der gesehiedenis , waarbij ik regt heb doers wedervaren
aan de Roomschen , die deel aan de bevrijding des Vaderlands hebben genomen , dermate zelfs dat geloofsgenooten mij beschuldigd
hebben misdrijven te hebben vergoelijkt. In de behandeling van
de politieke aangelegenheden ; altijd ben ik er tegen opgekomen ,
dat aan katholijke landgenooten onregt wierd gedaaii. Ik heb mij
verzet tegen deze , niet protestantsche , maar liberale politiek , en
niet voor de aantijgingen van sommige Protestanten gevreesd. Ik
wenschte u te kunnen voorleggen de verzameling der bladen en
pamphletten waarin ik schampere verwijten daarvoor heb verduurd ;
ik zou er niet ongaarne eene volledige collectie van bezitten. Ik
was, zeide men , crypto-katholijk ; ik had eene monster-unie met de
Jezuiten gesloten, ik had verraad tegen Vaderland en Kerk gepleegd.
Dit alles is tegen mij en mijne vrienden in het midden gebragt ; in
proza en poezy,, in romantische tafereelen, zoodat de Nederlandsche
letterkunde aldus met onderscheidene werken is verrijkt , om stijl
en vernuft zeer lezeuswaard. Wat zal ik er van zeggen ? ik heb mij
altijd als rigtsnoer voorgeschreven ; buiten de Kamer , verdediging en
aanprijzing mijner geloofsovertuiging met opene en loyale discumie,
en in de Kamer onpartijdigheid overeenkom8tig de Growl/wet; eene
onpartijdigheid die zoo ver gaat dat ik tot partijdigheid zou kunnen worden verleid ; gedachtig aan het schoone gezegde van het
lid uit Noord-Brabant a : ik zou de regten der Roomsch-Katholijken
met meer kracht verdedigen , indien ik Protestant was.
Ik stel dus op den voorgrond, dat ik, evenmin als iemand,
onregt begeer. Zonder in beoordeeling te treden der statistieke
a STORM.
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ik niet dulden dat klagten in verband gebragt worden met voor
de rust en het heil des Vaderlands gevaarlijke beginsels. Hier kan
geene quaestie van schennis der grondwettige regten zijn. Wat lezen wij in art. 166 der Grondwet ? „De belijders der onderscheidene
godsdienstige gezindheden genieten alien dezelfde burgerlijke en burgerschapsregten , en hebben gelijke aanspraak op het bekleeden van
waardigheden , ambten en bedieningen." De eenvoudige zin is , dat
alien gelijkelijk benoembaar zijn , en , bij het verleenen van ambtsbedieningen , onderscheid van belijdenis niet te pas komt. Nu keere
men de zaak niet om, door te beweeren dat de Regering bij het geven
van betrekkingen op de belijdenis letten moet; nu spreke men niet
van _pro_portionele verdeeling ; dit is in de toepassing onmogelijk en in
de gevolgen ongerijmd. Indien men dit wil, zou het artikel veranderd moeten worden , zoo dat alle ambten onder de gezindheden ,
naar gelang van getalsterkte, wierden gerepartieerd. flit zou voorzeker vreemd zijn, maar niet uenoe b,* Men zou eene organieke wet
noodig hebben tot toepassing van dit beginsel bijv. in de provinciale
en ,emeentebesturen en overal, en daarenboven een waarborg dat de
Roomschen , welke geplaatst worden, werkelijk Roomsch-katholijken
zijn. Of heeft het in der tijd veel gebaat, dat alle professoren aan het
Collegium Philosophieum te Leuven in naam Roomsch-katholijk waren , en dat de man , die aan het hoofd van het Departement der
Roomsch-katholijke Eeredienst stood, in naam Roomsch-katholijk was?
Geen beroep dus op grondwettige regten. Nu wil ik , onder dit
voorbehoud , voor een oogenblik aaunemen dat er verongelijking
plaats hebbe ; hoe sterker zij is, des te meer bevestigt zij wat ik
de eer had gisteren in het midden te brengen. Indien zij zoo groot
is en den Roomschen wordt aangedaan , niet alleen door de Regering, maar ook door protestantsche medeburgers, herhaal ik; let op
den specialen toestand waarin gij in Nederland verkeert. Laat het
een vooroordeel zijn ; het bestaat. Indien er sedert lang tegen u
verdrukking was , ten gevolge van verdrukking uit vroegeren tijd
(welke de ergste geweest zij , onderzoek ik niet) ; indien het vooroordeel nog groot is — ofschoon het vermindert dan vraag ik ;
hoe zal het verdwijnen Twee wegen zijn er; een dien ik goed-,
een dien ik afkeur. Gaat voort gelijk gij zijt begonnen : verbetert
uw onderwijs, maakt van de regten die u verleend worden, gebruik;
munt uit door verdiensten en talenten , en dan zullen , ook waar
geene talrijke katholijke bevolking is , verschijnselen zich opdoen
gelijksoortig aan hetgeen wij, in een voorbeeld dat niet ver gezocht
is , aanschouwen : den vader aan het hoofd van een onzer aanzienlijkste gewesten 1 ; den zoon in eene andere provincie met het vertrouwen en van het Volk en van den Koning vereerd z
beiden
,
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Borret, Gouverneur van Noord-Brabant.
Borret, Advocaat-Generaal in Limburg en lid van de Tweale Kamer.
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op grond , niet van statistieke tabellen , maar van algemeen erkende
verdienstelijkheid. De andere weg , dien ik afkeur, is die welken
men in sommige dagbladen , in sommige brochures , ik zou bijna
durven zeggen , in sommige, uitdrukkingen alhier,, inslaat , de weg
Wider hevigheid van uitvallen. Ik vrees dat men daardoor verder
van het doel raakt ; dat men de Regering zelve tegen zich inneemt en ook die Protestanten in het harnas jaagt welke wenschen
in goede verstandhouding met de Roomsch-katholijken te blijven
levee , onbillijkheid tegen andere gezindheden misprijzen , afkeerig
zijn van slinksche middelen , waardoor men zich tegen Roomschen
invloed in veiligheid wil stellen , handhaving verlangen der regten van iedere kerk. Ik vrees, dat men, op dien weg voortgaande,
zonder het te willen , zeer ver zal gaan. Uit het eene woord wordt
het andere geboren , en eindelijk — ik houd mij overtuigd dat de
geheele Kamer hieromtrent met mij instemt eindelijk, komt
men tot ongepaste en gevaarlijke bedreiging. Wij hebben hiervan
een treffend voorbeeld aanschouwd. Ik wil er niet op terugkomen,
ik wijs er enkel op ter waarschuwing. De voorstelling der mogelijkheid van inertie, op het oogenblik van gevaar , was niet evenredig aan de klagt. Het komt in geen geval te pas , het is ten
hoogste onstaatkundig , te zeggen dat door sommige jongelingen
de nood van het Vaderland, met de armen over elkander geslagen,
zou worden aanschouwd. Hij die deze woorden heeft uitgesproken,
zal ze terugnemen, en het is niet overtollig geweest dat het lid
uit Limburg met waardigheid en welsprekendheid gezegd heeft dat,
in den tijd van nood, alien, Roomschen en Onroomschen. de han-

den zullen ineenslaan tot verdediging van Koning en Vaderland.
Men wachte zich onwillekeurig voet te geven aan de liberale
en radicale theorie. 1k heb het oo• op de inrigting van de tabellen , enkel mar het zielental ; het nemen van dien uitsluitenden
maatstaf, het abstracte
Dit kan, op het gebied van het
Staatsregt, tot gevaarlijke gevolgen leiden. Ik heroep mij op uitmuntende artikels in het voornaamste der katholijke tijdschriften
hier te laude 1 , waardoor het getoond heeft op de hoogte van de
wetenschap en van de tegenwoordige politieke omstandigheden in
Europa te staan. Waar men het zielental tot maatstaf neemt, komt
men tot een vote wniversel. Het is niet raadzaam , regtstreeks of
zijdelings , een invloed te begunstigen die veeleer behoort te worden gestuit ; welligt kan men een kortstondig voordeel behalen ,
maar dat duurzaam nadeel berokkent. Men zal langzamerhand , of
ook weldra , geraken onder het Staatsgezay , in modernen zin , hetwelk alle kerkelijke aangelegenheden aan zijn welbehagen onderwerpt. Men kan tijdelijke en partiele winst doen ; doch let te
weinig op den algemeenen toestand van Europa , waarvan de invloed ook hier zal worden gevoeld.

1

Het Mattudschrift de Katholijk.
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Nog een woord aan mijne katholijke ambtgenooten. Miskent,
mistrouwt mijne bedoelingen niet ! Al ben ik onwrikbaar gehecht
aan het eigenaardige mijner geloofsbelijdenis, het is mijne bedoeling
met u in goede verstandhouding te zijn. U regt en billijkheid te
doen wedervaren, is mijn wensch. 1k zeg dit met nadruk, omdat
ik hier sta, als vertegenwoordiger en niet als individu; omdat sommigen onzer meer bepaaldelijk organen zijn eener meening , die
door een groot gedeelte des yolks voorgestaan wordt ; omdat ik,
iu dit onderwerp althans , de tolk van zeer velen onzer laudgenooten hen. Wij , die prijs stellen op het kenmerkende van het geloof
onzer Kerk, wij verlangen toenadering met u, op grond van
drieerlei gemeenschap. Gemeenschap van onregt; ook aan ons geschiedt door de liberale staatkunde onregt ; ook wij beklagen ons ,
niet over terugzetting in ambten , ofschoon ze ook ons ten deel
valt , maar over het verkorten van gewetensvrijheid. Gemeenschap
in geloof; bij strijdigheid, waarop ik niets begeer of te dingen,
onzer beschouwing van bet Christelijk geloof, is er tegenover het
ongeloof eensgezindheid. Onder de hier aanwezige Katholijken ,
zijn er die de schoone spreuk beAmen: „Christianus mihi nomen ,
Catholicus cognomen 1 ." Gemeenschap van gevaar ; men moet het
oog verder rigten dan het Vaderland zich uitstrekt , ook mar
Frankrijk en Duitschland; bedenken dat we een tijd te gemoet
gaan en reeds beleven waarin iedereen die nog geloof heeft aan
Openbaring en aan den levendigen God, Roomsch en Onroomsch,
wordt gehouden voor zonderling , overdreven , dweeper , pietist.
Wat ik gezegd heb , wat mijne katholijke ambtgenooten van mO
hebben gehoord , de wenschelijkheid eener toenadering van Room.schen en Onroomschen , een vereeniging in beginsel tegen radicalisme en ongodisterij , wordt, krachtiger dan ik het vermag, aangedrongen , door hunne uitstekende geloofsgenooten, de Montalembert
te Parijs en von Radowitz te Berlijn.
1k eindig met den wensch dat de beraadslaging gesloten worde
en de discussie over sommige hoofdstukken der begrooting bewijs
geve dat ik in verzoenenden geest gesproken en het doel bereikt heb.
In de verdere beraadslaging is geene spanning tusschen Protestanten en
R. katholijken merkbaar geweest.

Het is mij altijd voorgekomen dat hier te lande tusschen geloovige Protestanten en Roomschgezinden die soort van eensgezindheid kan worden verkregen , waarmee men , onder strenge vasthouding aan eigen beginsel , des
niettemin , op politiek en constitutioneel terrein, zich gezamenlijk verzet tegen
ongeloof, tegen radicalisme , en tegen die revolationaire supreniatie van den
Staat , welke , in den grond der zaak , het regt en het geloof van alle Gezindheden bedreigt. Die verwachting, aldus in de Kamer kenbaar gemaakt,
is in de volgende jaren ijdel geweest. Vooral misschien , omdat de flaauw1

„ Mijn naam is Christen , mijn bijnaam Catholijk."
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ltoomschgezinde vroeger als bersenschimmig beschouwde, heeft doen ontstaan. Van daar, ook in Nederland, wat van Pruissen gezegd werd vereeniging der Roomschen, niet met ons tegen de vrijzinnigen , maar met de
vruzinnigen tegen ons („ Nicht eine Verbindung aller Conservativen gegen
die Revolution , sondern eine Verbindung der Katholiken mit der Revolution
gegen die protestantischen Conservativen..")
Bij de verkiezingen in Julij 1852 werd, ook tegen mij persoonlijk eene
oorlogsverklaring gerigt. In de Nederlander gaf ik ten antwoord : „ wij wenschen naarmate de Roomsch katholieken feller tegen ons zijn, met dubbele
naauwgezetheid in acht te nemen al wat, ten hunnen opzigte regt en billijk
kan worden genoemd."
Het gebeurde in Engeland (the Popish Agression) deed soortgelijke poging ook bier te gemoet zien. Waakzaamheid was noodig : „wij mogen tegen
paapsche aanrandincr , eer wij overrompeld worden , bedacht zijn b . - In
October 1852 , met '"het oog op de mededeelingen van het Gouvernement bij
de Begrooting , schreef ik : ,Eerstdaaas zal men het officieel berigt ontvangen van de organisatie der :Roomsch-eatholijke Kerk. Het Pausdom zal , op
Nederlandschen bodem , zijne kracht ontwikkelen met een sedert Brie eeuwen
ongekenden luister. Een onbekrompen verdraagzaamheid , een deelgenootschap ook aan politieke regten , kwam , in het laatst der vorige eeuw , met
de veranderde omstandigheden overeen. Van Aiphen bijv. , die als vertegenwoordiaer voorzeker van de niet-vrijzinnige Hervormden kan worden beschouwe'd , heeft dit voor 1795 verlangd. Maar het wegvallen van elken waarborg tegen eene kerk , wier aard en strekking althans aan het nakroost der
martelaren bekend had behooren te zijn , is een bewijs te meer dat , onder
de werking der vrijzinnige begrippen , de meest prijselijke gedachte, in haar
toepassing , verderfelijk worth. Het gevolg dezer dwaasheid is onberekenbaar,
bij de hagchelijkheid der tijden die wij , door de vereeniging van Papisme
en Bonapartisme , te gemoet gaan. En toch kan de triumferende houding
der ultramontanen een bedriegelijk overleg zijn. Misschien ware het voorzigtiger geweest , op dit oogenblik , nu de vervolgzieke rigting van het Pausdom in vele landen met ongedachte felheid openbaar wordt , zich te onthouden van een maatregel waardoor een niet geringe indruk zal worden gemaakt.
Ook in 1852 zal hopen wij , door den overmoed der Pausgezinden , de
'
anti-roomschgezindheid
der Natie in naauwelijks berekenbare mate worden
versterkt. Laat de maatregel , door een bedaard en zorgvuldig onderzoek,
aan de beginselen van het t'Nederlandsche Staatsregt, en aan de bepalingen
der Grondwet ter toetse worden gebragt C."
Ook maakte ik , ter handhaving van het regt der Protestantsche Gezindheden , aan den regel gedachtig : Nooit mag de wereldlijke Overheid haar
regt van oppertoezigt over de Roomsch-katholieke Kerk laten varen. Vrije
ontwikkeling der Roomsch-katholieke Kerk, in haar zin , te verlangen , is
een eisch waarmee, noch onafhankelijkheid der wereldsche magt, noch verdraagzaamheid voor de Protestanten kan bestaan.
Tevens (ook dewijl de mishandeling van de Madials en, menig ander bewijs , in woord en daad , van herleving der anti-protestantscbe ontwerpen
uit vroeger eeuw aan het licht kwam) begreep ik , als volksvertegenwoordiger , niet te mogen zwijgen. Bij de algemeene beschouwingen over de
Begrooting (18 November 1852) wees ik op de vervolgzieke strekking , in
Toscane en elders openbaar.
Dit vond evenmin weerspraak als weerklank. (Zie 1. Deel, p. 154.)

In het laatst van Maart 1853 werd de tijding eener oprigting van vijf
Bisdommen en een Aartsbisdom van Utrecht (in een Pauselijke Allocutie,
weinig geschikt om door den vorm het ergerlijke van den inhoud te vera STArtr.
b De Nedei lander van 30 Augustus 1852.

c De Nederlander van 22 October 1852.
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zachten) herwaarts overgebragt. Onder den indruk dezer berigten werd te
Utrecht het Adres geteekend dat het sein der Aprilbeweging geweest is. Ik
begreep dat bij velerlei gevaar van misverstand en ook van overdrijving, nu
vooral juistheid in het positie-nemen vereischt werd.
Onverwijid , te midden eener billijke verontwaardiging , werd het regt der
Roomsch-katholieken in de Nederlander op den voorgrond gesteld „ wij betwisten, niet dat een organiseren van de Roomsche Kerk , misschien zelfs op
zoodanige wijs als we thans aanschouwen , volgens de Grondwet aan den
Pauselijken Stoel vergund is .." Tevens deed ik uitkomen dat de schuld ,
minder in overmoed van het Hof van Rome , dan in lijdelijkheid van een vrijzinnig Gouvernement lag : „ Wij bepalen ons , voor als nog , bij het bejammeren dat het Gouvernement , of zeif niet overtuigd geweest is , of het Hof van
Rome niet overreed heeft omtrent de wenschelijkheid , ook in bet belting der
Roomsch-katholieken van uitstel. Het tijdstip is niet gelukkig gekozen. De
gelijkheid der Gezindheden wordt , waar Rome de overmagt heeft , miskend ;
de geloofsvervolging tegen Evangelische Christenen is weder begonnen ; het
ultramontanisme verbergt de bedoeling om de Protestanten te verdelgen , niet
neer; het herlevend Jesuitisme, door reactionaire Gouvernementen ondersteund,
is op de vernietiging van Godsdienstige eu politieke vrijheden bedacht. In
dergelijke omstandigheden was een nieuwe prikkel ter verlevendiging der
traditionele antipathien van eene Protestantsche Natie voorwaar overtollig.
De spanning der Gezindheden zal door deze Roomsch-katholieke manifestatie
worden verhoogd."
Voorts werden de bezwaren tegen de Regering dus gepreciseerd. „ Hetgeen ons bevreemdt , is , vooreerst ; dat de Regering niet , even als in 1841 ,
en , om de veranderde politieke omstandigheden , niet veel rneer nog dan in
1841 , reden gevonden heeft om , door haar veelvermogenden invloed , het
werpen van den twistappel te ontraden en , in het belang ook van de Roomsebkatholieken , uitstel te bewerken. Ten anderen ; dat de Regering , vooral in
haar systeem , eene onvoorwaardelijke vrijheid aan de Roomsche Kerk verleend heeft ; als of er , onder de Grondwet van 1848 , geenerlei toezigt van
Gouvernementswege ne quid respublica detrimenti capiat
en geenerlei jus
circa sacra bestond b."
Een punt vooral trachtte ik in bet licht te stellen : kracht ter zelfverdediging behoort aan deugdelijkheid van eigen beginselen te worden ontleend.
„ Vergeten wij vooral niet dat in vasthouding aan geloof en volkshistorie onze
wezenlijke en genoegzame kracht ligt. Daarmee kunnen wij , ook wanneer
voor het oogenblik een te keer gaan van ultramontaanschen overmoed onmogelijk schijnt , voor de toekomst onbezorgd zijn. Wij begeeren niet , bij
bet herleven van Roomsche geloofsvervolging , dat er steun worde gezocht
in iets dat naar onregt of onverdraagzaamheid gelijkt. Laat dan , indien
de Roomsch-katholijk het begeert en de Grondwet deze uitlegging gedoogt ,
de toestand der Roomsche Kerk op een sints drie eeuwen in Nederland onbekenden voet worden gewijzigd en vernieuwd. Laat Bisschop en Aartsbisschop post vatten op den bodem waar de magteloosheid van het vervolgzieke bijgeloof is gebleken tegen de levendige verkondiging van de Heilige
Schrift. Onder deze voorwaarden evenwel ; door geen overleg van vrijzinnigen en Roomsch-katholijken worde aan de Protestantsche bevolking ontbouden datgene waarop ze in de openbare instellingen regt heeft c."

13 April 1853.
*. * Door den beer van Doom werd , zoodra het Paasch-reces was afgeloopen , aan het Ministerie eene interpellatie gerigt over de instelling van
Bisdommen. Onder het meest opmerkelijke in het antwoord van den Minister van Buitenlandsche taken was vooral deze verklaring : „Dezerzijds is
a De Nederlander van 2 April.

b De Xederlander van 14 April.

c De NederZancier van 11 April.
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wel , bij elke gelegenheid , aangedrongen op den hoogen prijs die aan eene
voorafgaande mededeeling gehecht werd , maar van de andere zijde is dienaangaande nimmer eenige belofte gedaan. Men heeft er op gezwegen. Uit
dit stilzwijgen hebben wij , geloof ik , niet ten onregte , meenen te mogen opmaken , dat dergelijke officieuse mededeeling ook aan de andere zijde geen
bezwaar zou ontmoeten nogtans schijnen er bezwaren te hebben bestaan ,
want er heeft geene kennisgeving plaats gehad. Daardoor nu echter de waardigbeid der Regering gekrenkt te achten , gaat te ver. Hoogstens kan er
gevoeligheid door worden opgewekt en ik vermeen te mogen fgelooven dat
deze te Rome niet onopgemerkt zal blijven." De heer Gevers van Endegeest bragt bedenkingen in tegen de handelwijze van het Gouvernement.

Ofschoon ik mij , bijkans in alles , kan vereenigen met den geachten afgevaardigde uit Leyden , ondersteun ik ook het denkbeeld
van het geachte lid uit Amsterdam " ; wij kunnen op dit oogenblik
moeijelijk verder gaan , nadat ons door den Minister van Buitenlandscbe zaken de belofte gedaan is van mededeeling der gewisselde
stukken. 1k dank het geachte lid uit Utrecht b dat hij de zaak
heeft ter sprake gebragt. De Natie heeft allezins regt te verwachten dat onderwerpen van zoo groot belang , die zooveel invloed hebben
op de geheele gesteldheid van het Vaderland , door de volksvertegenwoordiging met aandacht en naauwgezetheid worden behartigd. 1k
dank de Ministers voor de inlichtingen ; vooral den Minister van
Buitenlandsche zaken voor de toezegging ; maar ik reken mij onbevoegd thus reeds in bijzonderheden te treden. Het oordeel dat
wij zullen vellen omtrent de handelwijs van de Regering, hangt of
van de lezing en overweging van die bescheiden. Eerst door een
opzettelijk onderzoek , zal het mogelijk zijn te bepalen welke eigenlijk de stand der zaak is. Reeds in deze korte discussie, is het
gebleken dat bij sommigen en ook bij het Gouvernement misvattingen bestaan.
De Minister belast met de zaken van de Roomsch-katholieke
Eeredienst heeft met nadruk herinnerd, dat, volgens de Grondwet, en immers ook volgens de Grondwet voor 1848 P het Gouvernement geen regt had jegens eenige gezindheid een /us in sacra
uit te oefenen , zich in te laten met de kwendige organisatie,
met bet inwendig bestuur eener gezindheid. Het kan zijn dat
men in 1848 eenige sterkere uitdrukkingen gebezigd heeft om dit
te doen uitkomen ; het beginsel zelf, al is het in de praktijk
dikwerf ter zijde gesteld, is sedert lang erkend. Wanneer het dus
te doen ware om de vraag , of de Roomsch-katholieke Kerk
zich kan organiseren overeenkomstig Naar eigenaardigheid; of zij
bisschoppen kan benoemen , die , onderling en in den kring van het
kerkge-nootschap, aanspraak maken op titels en waardigheden , en
in de kerkgebouwen verrigten wat met de inrigting hunner godsdienst overeenkomt , hieromtrent zou geen verschil bestaan. Met
genoegen heb ik ontwaard dat , naar den zin en geest der menigvuldige adressen , eerbiediging der regten van onze Roomsch-katholieke medeburgers op den voorgrond gesteld wordt. Maar wat
a

VAN HALL.

b

VAN MORN.
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is het geval ? eene dergelijke inwendige organisatie werkt ook
naar buiten, komt in aanraking met den Staat; dan is er een
gemengd terrein; dan is het niet weer, gelijk de Minister zoo even
zeide , eene zaak van zniver godsdienstigen aard. Dan komt er
voorzeker niet eenzijdige beslissing van het Gouvernement te pas,
maar verstandhouding en gemeen overleg. Ziedaar juist hetgeen,
naar mij voorkomt (ofschoon ik niets wensch te beslissen voor de
overweging van de gewisselde stukken) , door de Regering verzuimd is. Het Hof van Rome kan niet gevraagd hebben of het
geregtigd was tot eene inwendige organisatie, gelijk ik zoo even
beschreef; de vraag was : of er voor het naar buiten werken van
die organisatie eenig overleg , hetzij bij concordaat of anderzins ,
vereischt werd. Uit hetgeen ons tot dus verre medegedeeld is ,
blijkt vrij duidelijk dat er is geantwoord: doe wat gij wilt. Heeft de
Regering daarbij in het oog gehouden. artt. 165 en 169 der Grondwet?
Het Gouvernement heeft zich zijdelings beklaagd dat het Hof
van Rome , ofschoon men voorafgaande kennisgeving verwacht had,
ten einde alsdan door wijze raadgevingen vele moeijelijkheden
te kunnen voorkomen , daaromtrent in gebreke is gebleven. Maar
de indruk dien de mededeelingen van het vorige jaar, in verband
met hetgeen we nu vernemen , op mij hebben gemaakt , is : het
Hof van Rome , wanneer men daarover verwondering betuigt ,
zal antwoorden : wel , we dachten dat wij konden doen wat wij
goedvon den , en dat onze organisatie door het Gouvernement zou
worden erkend.
Deze en vele andere teedere en gewigtige punten zullen eerst
naar behooren in deze Vergadering besproken kunnen worden, als
wij kennis zullen genomen hegben van de gewisselde stukken. De
Natie heeft regt te verlangen dat we met geene overhaasting te
werk gaan ; ten einde wel te overwegen : vooreerst , wat geschied is,
hoedanig de handelwijze van het Gouvernement is geweest ; maar
ook ten tweede, wat welligt nog kan gedaan worden om de moeijelijkheden — de gevaren zou ik bijna zeggen — welke uit dezen
betreurenswaardigen maatregel te duchten zijn , te ontwijken.

4- „". De Minister van Buitenlandsche Zaken vond , met het oog op den
inhoud der stukken , geen reden tot uitstel.

De Minister heeft geantwoord , op mijne bedenking of het niet
beter ware de beraadslaging uit te stellen tot Da de mededeeling
der gewisselde stukken, dat er niets nieuws in voorkomt. Doch ik
heb uitstel niet enkel verlangd , op grond dat deze stukken zouden
worden medegedeeld, al is het dat ik gehoopt had er eenig nieuws
in te zullen vinden; inaar ook, omdat de aard, het gewigt, en de
moeijelijkheid van het onderwerp medebrengen dat de Kamer niet

nu onmiddelijk kan overgaan tot eene beslissing.
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Het hoofdpunt van de verdediging der Ministers komt hierop
neder; wij hebben niets gedaan; dit was het grondwettig standpunt.
Ziedaar juist wat menigeen bestrijdt, die dit niets-doen, deze volkomen lijdelijkheid met de Grondwet, ook met de in 1848 gewijzigde Grondwet, onvereenigbaar acht.
Het verdagen der beraadslaging werd , ten einde vooraf de gewisselde
stukken te onderzoeken, noodig gekeurd.

18 April 1853.
*** Volgens den heer van Doom bleek uit de ter Griffie overgelegde
stukken ,, dat van de zijde van het Roomsche Hof uitdrukkelijk de toezegging was gegeven, dat de mededeeling zou plaats hebben alvorens de handen
aan de afdoening van dat werk zouden worden geslagen. Ik beschouw dit,"
voegde hij er bij , „als eene bepaalde voorwaarde." — „ Mij is gebleken ,"
zeide de beer van Haven „dat het pauselijke Hof eene belofte heeft gedaan
van, aleer tot dien gewigtigen stap over te gaan , daarvan te zullen kennis
geven." — De heer Rochussen bragt een teder punt ter sprake : „Wij
moeten regtvaardig zijn jegens allen. Is het waar dat van die zijde geene
de minste openingen gedaan zijn? Ik moet deze vraag ernstig ter sprake
brengen , want er wordt een gerucht verspreid, dat de internuntius bij ons
Hof in den aanvang van dit jaar tot twee, sommigen zeggen tot drie Ministers zich zoude hebben gewend om te vragen, of het oprigten van een
aartsbisdom en het vestigen daarvan te Utrecht geen bezwaar zou ontmoeten." — De rede van den beer van Lynden was minder tegen het Hof van
Rome dan tegen het laissez-faire van bet Ministerie gerigt : „ De Regering
heeft stil gezeten, waar zij had moeten handelen. Zij heeft de rol van lijdelijk aanschouwer vervuld , waar die van handelen op haar ruste. Zij heeft
daardoor aanleiding gegeven tot spanning en verwijdering tusschen burgers ,
die, met eerbiediging van elkanders regten en vrijheden , tot dus verre in
vrede zamen verkeerden. Zij heeft eene klove doen ontstaan, die het haar
moeijelijk zal vallen te digten. Zij heeft de eer en waardigheid des Lands
verwaarloosd , door met geen enkel woord te protesteren!"
Ook mij scheen de eigenlijke vraag, die de vrienden van het Kabinet
zorgvuldig wilden ontwijken, deze te zijn : ,, Is de handelwijs der Regering,
haar systeem van volslagen lijdelijkheid, overeenkomstig met de Grondwet?
met de eigenaardigheid van den Constitutionelen Staat? met de pligt en de
waardigheid van een Nederlandsch Gouvernement?"

Ik begin met te verklaren dat ik , overtuigd van de waarheid
en de kracht van het geloof mijner belijdenis, daarvoor, uit een
hooger oogpunt , geen steun in uitwendige hulpmiddelen behoef;
maar, als burger en volksvertegenwoordiger , ben ik evenwel verpligt naar vermogen te waken voor het behoud der vrijheden en
regten, waarvan, in een wel georganiseerdeh Staat, de goede verstandhouding der gezindheden afhankelijk is.
Dezer dagen heb ik meermalen de bedenking hooren. maken ,
waarom men eerst nu opkwam tegen hetgeen van gouvernementswege geschied is , waarom men niet in November 1852, bij gelegenheid der inlichtingen door de Ministers in deze Kamer gegeven, dezelfde bezwaren had aangevoerd, welke thans in het midden
worden gebragt. Waarom niet? waarschijnlijk uit misschien over-
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groote bevreesdheid om schijn te geven aan het vermoeden , als of
men de regteu van de Roomschen zou willen verkorten , en in de
onderstelling, zeer wel vereenigbaar met de toen door de Ministers
gebezigde woorden , dat er althans eenigzins zou gewaakt worden
voor hetgeen nu blijkt geheel ter zijde gesteld te zijn 1.
Zoo even 2 heb ik eene vermaning aan de Protestanten gehoord,
van gedachtig te zijn aan het groote beginsel van gewetensvrijheid
en eerbiedigmg der regten van alien. Eene vermaning , uitmuntend, maar overtollig. Niemand wenscht te dringen in het innerlijk gebied der Kerk ; de vraag is , en ik acht het van belang dit
op den voorgrond te stellen , of, wanneer dit organisme in aanraking komt met den Staat , er niet een gemengd terrein is , alwaar
werkzaam toezigt van den Staat en gemeen overleg met de Kerk
vereischt wordt.
1k heb veel hooren spreken van eene soort van voorwaarde die,
van wege het Gouvernement , aan het Hof van Rome zou gemaakt
zijn , en onvervuld is gebleven ; namelijk omtrent de voorahaande
kennisgeving van tijd en wijze waarop de organisatie zou geschieden ; doch ik lees dit niet in de stukken. Aannemende , met terzijdestelling van het gerucht waarvan zoo even gewaagd is, dat de
internuntius bij Been enkelen Minister is geweest , ook dan vraag
ik , was hier eene belofte, een engagement ? zijn we niet genoeg
bekend met de rekbaarheid van diplomatieke uitdrukkingen, om te
weten dat de woorden waarop men doelt, met eene belofte volstrekt
diet gelijkstaan ? Hoe men zich daarop zou kunnen gronden om
aan het Hof van Rome voldoening te vragen, is mij met duidelijk.
Het is een verzuim geweest , eene onheuschheid, waartegeii , zoo als
de Minister van Buitenlandsche zaken te regt gezegd heeft , gevoeligheid te pas komt. Daarenboven , zoo het Gouvernement gebleven is op het grondwettig standpunt , welke voldoening verlangt
gij ? waarin zal die bestaan ? Gij neemt aan dat het Hof van
Rome vrij is te doen wat het goedvindt, en zal dan dit verzuim,
die onheuschheid , een steunpunt kunnen worden om , tegen uwe
eigene uitlegging van de Grondwet aan , eeue verandering in den
stand van zaken te brengen ?
wat is er eigenlijk geschied ? Het Hof van Rome rekende zich
gebonden aan het concordaat van 1827 en heeft aan ons Gouvernement gevraagd : vindt ge dit ook, of verlangt gij overleg omtrent eene andere schikking? Eene schikking, niet over den twatdigen toestand van de Kerk , dit is nooit het denkbeeld geweest,
dit kon het denkbeeld niet zijn ; ook vroeger niet , bij het concordaat van 1827. Rome zal zich wel wachten te vragen : is het
noodig in schikkingen te treden over den internen toestand der
Kerk ? neen , er was sprake van eene schikking op gemengd terrein , voor de wederzijdsche betrekkino. van Kerk en Staat ; eene

1

Zie p. 300.

2 In de rede van den heer van Hoevell.
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schikking waarvan de wenschelijkheid ook te Rome gevoeld werd.
En wat is het antwoord van het Gouvernement geweest : „gij kunt
doen wat gij goedvindt ; gij zijt volkomen vrij ; organiseer u naar
welbehagen en ik zal het goedkeuren." Dit ligt er in opgesloten :
ik zal uwe organisatie erkennen , ook in haar uitwendige betrekking tot den Staat. Is het wonder dat het Hof van Rome gedacht heeft : twee bisschoppen , volgens het concordaat van 1827 ;
maar , indien ik vrij ben , waarom niet (hie, waarom niet vier,
waarom niet vet'? het is eer te verwonderen dat men Been hooger cijfer bereikt heeft. Bisscho_ppen, volgens het concordaat van
1827 ; maar , indien ik vrij ben, waarom geeu aartsbisscho_p? Volgens het concordaat van 1827 , een eed der bisschoppen aan den
Koning ; maar, indien ik vrij ben , waarom dan een altijd eenigzins
lastigen eed gevergd ? Ik meende — zoo heeft de Paus waarschijnlijk geredeneerd — dat het Nederlandsche yolk om velerlei
redenen met groote omzigtigheid moest behandeld worden , maar,
indien de toestand zoodanig is als ik uit dergelij k antwoord
van het Nederlandsche Gouvernement moet opmaken , waarom zou
ik de organisatie dan niet vergezeld doen gaan van eene allocutie
of triumfzang , waarbij de overmagt die ik verkregen heb , wordt
geconstateerd ?
Ik kan niet zien dat het Hof van Rome (de onheuschheid daargelaten) zoo verkeerd heeft gehandeld in verband met het antwoord van het Gouvernement , hetwelk nu aldus is geformuleerd : „ wij hebben niets kunnen doen ; we kunnen niet anders
dan licjclelijk toezien." Deze handelwijze , dit systeem van lijdelijk
toezien , is eene miskenning van de Grondwet , van den aard der
Roomsch-katholijke Kerk, en van de roeping van een Nederlandsch
Gouvernement.

1. Miskenning van den zin en van de bepalingen der Grondwet.
Breed worth uitgemeten het verschil tusschen de gewij zigde
Grondwet van 1848 en de bepalingen die te voren bestond en.
Waarin ligt het verschil ? Art. 170 heeft het places doen vervallen ; maar is ook weggevallen het eigenaardig toezigt over de
gezindheden, waarop ten alien tij de prijs gesteld werd ? is niet
veeleer opgenomen in art. 169 de bepaling: de Koning waakt dat
alle gezindheden zich binnen de perken der wet houden ? en , om
in den zin der Grondwet te waken , is daartoe niet meer noodig
dan
En nu art. 165 der Grondwet , de geliike bescherming der b crezindheden. Hoe rijmt men die volkomene vrijheid voor de Roomsche, met het onophoudelijke toezigt over de Hervormde Kerk ? De
Minister , tijdelijk belast met de zaken der Hervormde eeredienst ,
zegt : het is het werk van mijn voorganger. Dus niet van het Ministerie ? indien , bij dergelijke gewigtige punten als de eerbiediging van de regten der gezindheden , met de aftreding van een
Minister , de beteekenis der Grondwet verandert , waar blijft dan
de zekerheid voor het regt der gezindheden ? waar blijft de eer-
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bied der bevolking voor eene zoo veranderlijke Grondwet ? — De
Minister zegt ; volgens den gang der zaken , moest 's Konings goedkeuring gevraagd worden op het Reglement. Nu ja , maar de
goedkeuring is niet gegeven dan met elf reserves , die , ook nadat
gij aan uw voorganger opgevolgd zijt , nog bestaan. -- Men laat
Rome geheel vrij ; en wat doet men met onze Kerk ? Wat doet
men met de benoeming van hoogleeraren in de godgeleerdheid ?
Het voorname bezwaar in Belgie tegen het Collegium Philosophicum was dat de hoogleeraren, in de historie en bijvakken der godgeleerdheid , benoemd werden door den Koning. En hier , waar het
de godgeleerdheid zelve geldt , geschiedt de benoeming door den
Minister van Binnenlandsche zaken. Is dit gelijkheid met hetgeen
ten opzigte van Rome geschiedt ? — De Minister wijst op de toekomst. Ook de Hervormde Kerk zal vrijgemaakt en gelijkgesteld
worden met de Roomsche Kerk. Wij verlangen die soort van vrijheid niet , welke gij bedoelt ; wij verlangen gemeen overleg op het
gemengd terrein tnsschen Kerk en Staat. De vrijheid, die gij ons
geven wilt, hangt zamen met uwe verdere denkbeelden omtrent
den aard van de Kerk : zij is u eene vereeniging in den Staat ;
gij intervenieert, namens de wet en het publiek belang, in de meest
dierbare en heilige aangelegenheden der Kerk ; gij wilt een werkzaam toezigt : gij laat eene autonomie vrij , welke fij , door den
aard der vrijlating zelve , in beginsel ontkent 1 . En zoo leidt uw
geheel systeem omtrent de Grondwet , hetzij ge aan de gezindheden
vrijheid verleent of ontneemt, tot tweedragt, misnoegen en verwarring in Kerk en Staat.
2. In de tweede plaats zeide ik dat volkomen lijdelijkheid in
deze zaak miskenning is van den aard der Kerk van Rome. Ik zal
met de meeste bedachtzaamheid spreken en niet vergeten wat ik
aan de begrippen van iedereen in deze Kamer verschuldigd ben.
Het Gouvernement ziet hier eene zuiver godsdienstige zaak ,
die , gelijk de Minister voor de Roomsch-katholieke Eeredienst
gezegd heeft , niet kan ingrijpen in de burgerlijke betrekkingen. Ik meen daarentegen — en de geschiedenis staaft het -dat de Kerk van Rome naauwelijks kan worden beschouwd als eene
enkel godsdienstige instelling, of — zoo men evil dat ik niet van
die Kerk zelve spreek er is in de Kerk van Rome eene rigting , welke vermenging van het godsdienstige met het politieke ten
doel heeft. Ook vele Roomschgezinden hebben dit erkend. En ik
spreek niet van Roomschgezinden , waarop ik mij nimmer zal beroepen , die hun eigen geloof niet van harte zijn toegedaan , maar van
hen die inderdaad Roomschgezind zijn. Ook de zoodanige hebben erkend dat er in de rigting hunner Kerk jets is , waartegen de Staat
waarborgen behoeft ; juist omdat het ingrijpt in het politiek terrein
en niet van zuiver godsdienstigen aard is. Ik neem , als voorbeeld ,
1 Zinspeling op het aanhangig ontwerp van wet over het Armbestuur : zie
1e Deel , p. 420 , vgg.
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omdat het de bedoelde rigting karakteriseert , de bekende kerkelijke
ordonnantie van Paus Bonifacius VIII, omtrent de twee zwaarden,
het geestelijke in de hand van den priester, het wereldlijke in
de hand , ja , van den Vorst en veldheer, , maar aid dat het wereldlijke zwaard altijd ondergeschikt zij aan het geestelijke , en
gebruikt worde ad mentem et nutum, op den wil en den weak , van
het geestelijk gezag. Hiertegen worden , voor de onafbankelijkheid
der Kroon , niet alleen in een Protestantschen Staat waarborgen
vereischt. Lodewijk XIV , die ijverig Roomschgezind was , deed ,
op aandrang van den vermaarden Bossuet , in 1682 de vier artikelen uitgaan , waarbij aan de geestelijke overheersching paal en
perk gesteld werd. Dit is niet al. Er is eene rigting in de Kerk
van Rome , die constitutionele reyten en vrijheden afkeurt. Wij
weten hoe , ten jare 1815 en 1816 , in het Rijk der Nederlanden
tegenstand geboden werd aan hetgeen thans door ons alien op hoogen prijs gesteld wordt. Er is toen een middel gevonden oin zich
met de Grondwet te vereenigen , maar in welken zin dit blijkt
nit de voortdurende leer en praktijk van den Pauselijken Stoel.
Herinnert -a het gebeurde in 1831 , toen aan den vermaarden of
beruchten de Lame -nnais , ijverig en hevig voorstander van constitutionele vrijheden , van wege den Paus door den kardinaal Pacca
gezegd werd, dat dergelijke vrijheden, ofschoon ze om der omstandigheden wille tijdelijk mogen worden geduld , in beginsel afkeurenswaard zijn.
Men spreekt dezer dagen veel van Protestantsche onverdraagzaamheid; maar , ter verdediging van zoo velen mijner land- en
geloofsgenooten , door wie tegenover de Kerk van Rome het stelsel
van volkomen lijdelijkheid afgekeurd wordt , ben ik verpligt te
doen opmerken dat hetgeen nu zooveel bekommering wekt , niet
kan worden geIsoleerd en losgemaakt van de omstandigheden waarin
gansch Europa in onze dagen verkeert. Wij moeten niet uit het
oog verliezen dat in de Roomsche Kerk de overhand schijnt
bij eene rigting , die men gewoon is de Iesuitische te noemen ;
eene rigting , die , uit den aard der zaak , voor ons, Protestanten ,
onrustwekkend is. Uit de allocutie zelve van den Pans blijkt het.
Want , terwijl wij met eerbied gedenken aan manners als Pascal en
Quesnel , wordt aldaar van het Jansenisme gesproken , als van een
monster, van eene pest. Er komt nog bij — en dit mag vooral
in een constitutionelen Staat niet worden vergeten dat in
sommige landen van Europa , onder den invloed der politieke omstandigheden (hetgeen waarschijnlijk hier ook door Roomschen betreurd wordt) de geestelijken in hooge mate ondersteuning verleend hebben aan eene betreurenswaardige reactionair absolutietische
rigting. Ik verwijs naar het geschrift van dengene die nog onlangs
genoemd werd , „de eerste onder de leeken ," van den graaf de Mantalembert , die deze bereidvaardigheid vrijmoedig ten toon gesteld heefti.
-
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De verbazing van zoovelen over het stelsel van lijdelijkheid van.
het Gouvernement is niet vreemd , met het oog op de geheele geschiedenis van ons land. Het hoofddenkbeeld in de behandeling
der Roomsch-katholieken is steeds geweest , de meeste verdraagzaamheid , maar tevens scherp toezigt ; zooveel mogelijk , ruime
gewetensvrijheid , maar niet in de uiterste consequentien toelating van al hetgeen zou kunnen gezegd worden tot de eischen en
behoeften der Roomsch-katholieke Kerk te behooren. Ditzelfde
stelsel vindt gij in de Grondwet terug. Ge zult in onze grondwetten behalve toen Rome niet meer in tel was — de strekking erkennen om bij verdraagzaamheid scherp toezigt te blijven
houden ; het zou niet moeijelijk vallen in de geschiedenis der gewijzigde Grondwet van 1848 aan te wijzen dat ook toen die gedachte geenszins is verloren geraakt. Ik wijs u op artt. 194 en 10.
3. Mijne derde en laatste aanmerking is deze. Het stelsel van
lijdelijkheid miskent de roepi2zg eener Nederlandsche _Regering. Het
stelsel van de Regering, uit Naar algemeene beginselen van staatsregt ontleend , is , ook in het godsdienstige , zich to stellen boven
de partijen , neutraal te zijn. Ik wensch dat het Gouvernement,
met eerbiediging der regten van alle gezindheden , nationaal zij ;
dat er een stelsel door de Regering worde gevolgd , hetwelk , in
den goeden zin van het woord , nationale vereeniging of eendragt
der gezindheden bevordert. Ik acht dit mogelijk , wanneer eene
Regering met kracht aan het stelsel, in onze gansche volkshistorie
ingeweven , getrouw is ; gelijkstelling nu , en voorzorgen ter handhaving van de gelijkheid , ook voor het vervolg.
Naar mij voorkomt , heeft de Regering zich vergist omtrent de
gemoedsstemming en van de Protestanten en van de Roomschp-katholieken.

De gemoedsstemming van de Protestanten. Wanneer men naar
waarheid de geschiedenis in het oog houdt , kan het , welke mid.delen van verdediging en zelfbehoud er in de tijden der Republiek ook zijn genomen , niet worden ontkend dat , vergelijkenderwijze met hetgeen in andere landen tegen onze geloofsgenooten
plaats had , Nederland geweest is een toonbeeld van verdiraagzaamheid. En hoe was het daarna ? De Protestanten hebben steeds de
groote meerderheid gehad. Welnu ; wat hebben zij in 1795 gedaan ;
wat in 1813 , in 1815 , in 1830? En zoo aan de Roomschen in
de laatste tijden onregt ten deel viel, het is door dezelfde oorzaak
waarvan ook wij moeijelijkheden hebben te verduren gehad, onder
den invloed der vr?yzinnige theorien. Daarover kunnen zij zich
beklagen , over de Protestantsche Christenen niet. En diezelfde
vaderlandsche verdraagzaamheid is ook nu blijkbaar in de menigvuldige adressen welke dezer dagen het licht hebben gezien.
dans l'interet de is religion. . . . Le plus triste est de penser que des voix
religieuses se font Pecho de ces paradoxes serviles." Des interets catholiques 1852.
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Ik neem de verdediging niet op mij van elke uitdrukking , van
elke redenering , van elke aanhaling der Grondwet ; maar overal
straalt de zucht door om regtvaardig jegens de Roomschen te zijn.
Men kan zeggen dat de zaak verkeerd ingezien wordt ; men kan
niet ontkennen dat de drijfveer is , verlangen naar vrijwaring tegen
onregt ; niet de begeerte om aan anderen te betwisten wat regt is.
Ik meen dat de Regering ook mistast omtrent de gemoedsstemming van vele , welligt van verre de meeste Roomschgezinden. Ik
houd mij verzekerd dat niet al wat door hen die men gewoonlijk
ultramontanen noemt geschiedt , bij de Roomschen algemeene toestemming en goedkeuring vindt ; vooreerst , omdat zij zeer wel
inzien dat deze , indien ik het dus mag noemen doordrijverij niet
met hunne belangen. overeenkomt ; maar vooral omdat ik bij hen
vaderlandsliefde ook voor het Protestantsche Vaderland onderstel.
Het is de eigenschap der vaderlandsliefde dat ze , ook onder verscheidenheid van inzigten , niet te loor gaat. Hoe ! als ik bijv. in
Frankrijk geboren was , zou ik dan , omdat dit land Roomschgezind
is , al hetgeen tot de eer en den roem der natie betrekking had ,
ter zijde willen gesteld zien ? omdat ik van de Revolutie een afkeer heb , de veerkracht niet waarderen welke vele revolutionairen
tegen de ontwikkeling van hun eigen leer met opollering van goed
en leven hebben geopenbaard ? omdat ik een afkeer heb van de
Napoleontische dwingelandij , den glans der wapenfeiten van den
veroveraar vergeten en de wijze waarop hij jaren achtereen , door
opeenstapeling van lauwerkransen , de boeijen van het Fransche
yolk schier onzigtbaar gemaakt heeft ? Nog een ander voorbeeld.
Denk aan den roomschgezinden Vorst , Jacobus II , die , onttroond ,
verjaagd , door de Franschen beschermd., bij het aanschouwen van den
strijd zijner bond- en geloofsgenooten tegen zijne landgenooten nitriep : Vogez comme vies braves Anglois se battent
Dit noem ik
vaderlandsliefde , die , ondanks verschil van gezindheden , wat roemwaardig is , waardeert. Daarom acht ik het onmogelijk dat , door
Roomsch-katholieke Nederlanders welke dezen naam verdienen ,
zou goedgekeurd worden de laaghartige wijze , waarop tegenwoordig gesmaald wordt op al hetgeen in de volkshistorie aanspraak
op de bewondering van het nageslacht heeft ; zoodat , om een voorbeeld bij te brengen dat alles afdoet , Willem I, naast wien ook
zoo vele Roomschgezinden ter verdediging van 's Lands vrijheden
hebben gestaan , voorgesteld wordt als een eervergeten huichelaar ,
die met God en menschen gespot heeft.

Op de vaderlandsliefde ook der Roomschgezinden had door het
Gouvernement rekening moeten worden gemaakt. De Minister van
Buitenlandsche zaken heeft in de vorige zitting aan den spreker
uit Leyden , die eenig blijk der Rationale verontwaardiging over
de pauselijke allocutie van Gouvernementswege scheen te verlangen, geantwoord: „Men wil een protest, maar van wie? tegen wat?
Een protest van wie? van het Nederlandsche yolk, zegt de spreker.
Ik geloof, dat hij uit het oog verliest dat het hier alleen geldt
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een gedeelte , wel is waar een talrijk gedeelte , maar toch slechts
een gedeelte van het Nederlandsche yolk." De Minister zelf, die
een Nederlandsch hart omdraagt en eenheid der gezindheden begeert , zal misschien toegeven dat de uitdrukking niet juist was.
De wijze waarop de Pauselijke toespraak van ons Vaderland gewag
maakt , is , niet voor een groot gedeelte der Natie , maar voor de geheele Natie aanstootelijk geweest.
Stel dat, bij het opmaken van dit stuk , tegenwoordig ware geweest , tot het geven van inlichtingen, een Nederlander , niet een
Protestant , maar een Roomsch-katholiek. Nederland is in de allocutie eene , na 1559, bijkans onbekende streek. Den naam zelfs
heeft men niet gehoord. Eene Republiek der Vereenigde Nederlanden, een Rijk der Nederlanden is te Rome niet bekend ; slechts
een Rijk van Holland en Brabaizt. Zou onze Roomschgezinde
landgenoot niet gezegd hebben : „dit gaat te ver ; men kan geen
onwetendheid voorwenden omtrent het aan zijn van een Staat , die,
hoe klein ook, een in de wereldgeschiedenis misschien weergaloos voorbeeld heeft geleverd van hetgeen de veerkracht der ingezetenen van een zeer beperkt grondgebied , onder Gods zegen,
vermag." De allocutie maakt van de verdrukte Roomsche kerken
gewag. Zou onze Roomschgezinde landgenoot, in het doen van dergelijke verwijten , gedachtig aan eene in het oog vallende v ergelijking met hetgeen weleer op dezen bodem tegen Protestanten geschied is, niet groote voorzigtigheid raadzaam hebben gekeurd? En
wanneer in de allocutie gezegd wordt dat dag aan dag de Roomsche
godsdienst in de Nederlanden toeneemt , dat het getal Roomschen
verdubbelt , dat de bezwaren , die aan den voortgang van het katholicisme hinderlijk waren, grootendeels uit den weg zijn geruimd,
dat, van de billijkheid van het tegenwoordig Gouvernement de volledige wegneming te gemoet gezien wordt , zou onze Roomschgezinde landgenoot niet hebben doen opmerken dat er ook eene
schaduwzijde aan het tafereel . is; dat door eene voorstelling, die ligt
als overmoedig zou worden beschouwd , de Protestantsche weerzin
in eene Bid wenschelijke mate zou kunnen worden gewekt In
den geest van hetgeen , niet enkel een Protestant , maar zelfs een
Roomsch-katholiek , tot raadgeving geroepen , zou gezegd hebben,
heeft waarschijnlijk de spreker nit Zuidholland a eenig protest tegen
hetgeen te regt een staatsstuk genoemd werd, verlangd.
Met genoegen heb ik het wegvallen van het placet gezien. 1k
heb toegejuicht dat gedachtenwisseling tusschen het hoofd der Roomsche gezindheid en zijne onderhoorigen van alle belemmering vrijgesteld is ; maar , in verband met deze vrijstelling, acht ik dat de
Regering , bij afkondiging van hetgeen de Natie beleedigt , in dubbele mate tot weerspraak verpligt is.
Wat zal het antwoord zijn op de menigvuldige adressen aan den
Koning gerigt men kan niet met algemeene, onbestemde bewoordingen volstaan. 1k zal mij niet vermeten daaromtrent in bijzona GEVERS VAN ENDEGEEST.
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— 312 -derheden te treden ; dit alleen wensch ik, dat het antwoord in
verband zij met de geheele roeping van het Huis van Ora*, hier
en elders gebleken , om te beschermen de gewetensvrijheid , door
beteugeling van al datgene waardoor op het regt der gezindheden
inbreuk zou worden gemaakt. Ook op Engeland in 1688 zou ik
u kunnen wijzen. Willem III heeft zich niet door valsche voorstellingen van verdraagzaamheid laten verblinden om eene vrijheid
te schenken waardoor de algemeene gewetensvrijheid bedreigd werd.
Aldus, door handhaving der gewetensvrijheid, is het mogelijk geworden dat , anderhalve eeuw later , de volkomen emancipatie der
Katholieken tot stand gebragt werd.
Er is gevraagd wat kan er nu gedaan worden P Ik stel mij de
mogelijkheid voor dat met het Hof van Rome de onderhandeling
worde hervat. Ik wensch dit , maar, wanneer dit niet mogelijk
ware, ook dan zal hetgeen in de laatste dagen in het land is voorgevallen , niet nutteloos zijn geweest, zoo het de overtuiging geeft
der onraadzaamheid van het dingen naar suprematie. Zoo het gebleken is dat wij Protestanten gezind zijn en blijven , regt aan
onze Roomsche landgenooten te doen wedervaren ; niet oubezorgd
evenwel bij het weder-opkomen eener rigting , die , reeds nu , in
sommige landen onze geloofsgenooten vervolgt, hun een vrijmoedig
uitkomen voor eigen geloofs-overtuiging ontzegt , en zelfs hier en
daar geene eerlijke begraafplaats meer gunt.

*: De Minister van Buitenlandsche zaken verklaarde : „ Het Hof van
Rome heeft te kort gedaan aan datgene wat het Nederlandsche Gouvernement met regt kon verwachten." Nu was de gezant te Rome aangeschreven ,
op vrij ernstige wijze de ontevredenheid der Nederlandsche Regering over
het gebeurde kenbaar te maken en , °rider bekiag over het ontbreken eener
behoorlijke voorafgaande mededeeling , de gevolgen van die onberaden handelwijs voor rekening van het pauselijk gouvernement te laten." Bovendien
was hem, reeds op 11 April, bevolen onverwijid zich met verlof te verwijderen
zonder het tijdstip van zijn terugkeer te bepalen. — Op een nader aandringen
van den beer Rochussen „of het gerucht al dan niet gegrond is , dat de
pauselijke internuntius zich ongeveer op de helft van Januarij tot twee of
tot drie Ministers heeft gewend , met de vraag, of er bezwaar in zou bestaan,
dat er te Utrecht een aartsbisdom werd opgerigt en waarop ontkennend zou
zijn geantwoord?" zeide de Minister : „ Ik meen dat mijn antwoord opgesloten
ligt in de door mij gedane betuiging , dat geene mededeelingen , van welken
aard ook , hadden plaats gehad noch aan mij , noch aan den Minister van
de Katholieke Eeredienst, noch aan een onzer ambtgenooten. De stad Utrecht
is niet genoemd eerst toen het te laat was , zijn ons de bijzonderheden der
organisatie bekend geworden." — De Minister van Binnenlandsche zaken verdedigde het gedrag der Regering , en voegde er bij : „ Zoo te handelen als
van wege het Hof van Rome geschiedde , was niet in het belang van de
rustige invoering eener nieuwigheid."

,

Slechts een enkel punt neem ik op uit de rede van den 1VIinister van Binnenlandsche Zaken.
Als van latere zorg beschouw ik de vraag of, wanneer er bij
.de eene of andere hoogeschool eene Roomsche theologische facul-
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teit wordt opgerigt , de Roomsche Kerk dulden zal dat de benoeming der leeraars in de dogmatiek aan de Regering overgelaten zij.
Volgens den Minister ,. wensch ik dat het beginsel van een
lang verloopen tijdperk ook in de tegenwoordige orde van zaken
met gedwongenheid ingedrukt zij. Noch nu , noch vroeger gaf,
wat ik zeide , tot dergelijke opvatting grond. Het Gouvernement ,
moet niet op zoodanige wijs neutraal zijn , dat er, naar hetgeen de Franschen urt systeme de bascule noemen , in beurtelingsche begunstiging der partijen steun worde gezocht. Een gouvernement moet door beginselen worden geleid , ten gevolge waarvan
het in de nationals sympathien kracht vindt. Ik wensch_ geen gedwongen terugroeping van een vervlogen tijdperk , maar wel dat
er geen wegcijfering van eenig tijdperk , veel min van de drie
meest roemrijke eeuwen onzer geschiedenis zij.
De Minister heeft gewezen , met eenigen zweem van ironie , op
hetgeen ik van de verdrukking van de Roomschen , enkel onder den
invloed van vriizinnige begrippen , gezegd heb. Ik ontken niet dat
de Roomschen vroeger hier te lande aan onderscheidene beperkingen zijn onderworpen geweest , maar ik herhaal dat vergelijkender
wijze Nederland een toonbeeld is geweest van verdraagzaamheid
en dat in de latere tijden aan de Roomschen geenerlei druk van
het Evangelisch Protestantisme , maar alleen van de vrijzinnige
begrippen ten deel viel. Ik herinner slechts aan 1815 en volgende
jaren , aan 1825 en , let wel ! aan 1853 , in verband met de belangen van alle gezindheden en met de voordragt van de wet op
het armbestuur.
De Minister nam op wat ik van het jaar 1688 gezegd heb ,
als een teeken van hetgeen ik heimelijk bedoel , verkorting van
de regten mijner Roomsche medeburgers. Ik heb bij elke gelegenheid verklaard dat handhaving van de gelijkstelling der gezindheden wenschelijk is; maar ik vrees niet er bij te voegen dat er
omstandigheden kunnen plaats hebben, waarin , ook wat wij niet verlangeii , onder den invloed van hartstogtelijkheid en zucht tot zelfbehoud , plaats zou kunnen hebben. Om te beoordeelen wat in Engeland ten jare 1688 geschied is , houde men in het oog wat er
ten jare 1684 in Frankrijk was gebeurd. Ook dit herhaal ik;
zonder den verdraagzamen grondtrek der revolutie van 1688 , zou
de volledige Roomsch-katholieke emancipatie in onze dagen niet tot
stand zijn gekomen ; maar wat zoudt ge, zonder die gebeurtenis van
1688 , in Engeland nu zien ? waarschijnlijk hetzelfde wat men in
sommige rijken van Europa , in Italie en elders , aanschouwt.
Ook de Minister kan niet verbergen dat wij , ten gevolge der
handelwijze van het Gouvernement , in ongelegenheid zijn geraakt.
Hij vraagt : wat had de Regering behooren te doen ? mij dunkt , de
fout ligt in het eerste antwoord aan den Pauselijken Stoel. De
vraag : wilt gij handhaving van het concordaat of eene nieuwe
schikking ? had de Regering op een bij uitnemendheid gunstig
standpunt gebragt. Tom had het Gouvernement moeten zorgen,.
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dat het Of het concordaat behield, Of iets beters verkreeg. Men
heeft alles vrijgelaten. En wat is het gevolg ? voor twee bisschoppen ontvangen wij er thans vijf en een aartsbisschop ; de eed van
trouw aan den Koning valt weg ; het gevoel van het Protestantsehe
gedeelte der Natie wordt door de aanwijzing van Utrecht en door
de pauselijke allocutie noodeloos getergd , en het Land in moeijelijkheden gebragt , waarvan de gevolgen nog niet berekenbaar zijn.
Na dupliek van den Minister van Binnenlandsche zaken , werd door den
beer van Doorn dit ordre du jour motive voorgesteld : „ De Kamer, kennis
genomen hebbende van de gedane mededeelingen betreffende de onderhandeling over de regeling der kerkelijke aangelegenheden van de Roomschkatholieken hier te lande, en gehoord hebbende dat daaromtrent krachtige
vertoogen aan het Hof van Rome zijn of zullen worden gedaan , verklaart
over te gaan tot de orde van den dag." Op verzoek van den beer Meeussen
verklaarde hij het oog te hebben , niet op de zaak , maar op den vorm. Deze
motie vond schier algemeenen bijval ; inzonderheid bij de vrienden van het
Ministerie, door wie zij als vrijbrief kon worden beschouwd.

Ik wensch aan den voorsteller eene wijziging te onderwerpen,
zonder welke ik, en misschien andere leden , niet voor de motie
kunnen stemmen. „Gehoord hebbende dat krachtige vertoogen
zijn gedaan of gedaan zullen worden." Gehoord hebbende; dit ziet
dus op de vertoogen waarvan de Minister van Buitenlandsche zaken sprak. Maar, indien ik den Minister wel begrepen heb, zouden die vertoogen enkel en alleen hierop nederkomen , dat men
gevoeligheid kenbaar maakt over de wijze waarop de regeling is
geschied. Dit gevoeligheidsbetoon, zonder meer , is , in mijne opvatting der zaak , niet genoeg. Kon er staan : in de verwachting
dat krachtige vertoogen enz. , dan zou ik daarin het denkbeeld aantreffen dat misschien , bij nader overleg , de Regering van zienswijze veranderen zal. Wanneer men zich refereert aan de mededeeling van den Minister , zou het inconsequent zijn , indien ik aan
de motie, dus gesteld, mijne stem gaf.
Deze aanmerking, die , op mijn standpunt, de hoofdzaak betrof, bleef
zonder eenig antwoord en de motie werd aangenomen met 40 stemmen tegen
twaalf a. De verbolgenheid der Kamer werd , met oogluiking voor het gedrag der Regering, uitsluitenderwijs tegen het Hof van Rome gerigt. Niet
geheel ten onregte schreef een buitenlandsch blad : „ La Chambre vient done
de maintenir le ministere."
Twee dagen later, na de verandering van bet Kabinet, beriep zich de beer
van der Linden op het feit dat „in de laatste dagen met eene overgroote
meerderheid de Kamer zich verklaard heeft te hechten aan hetgeen door het
vorig Ministerie is gedaan." Wel verklaarde hiertegen de beer Gevers dat
hij goedkeuring van de handelingen der Regering volstrekt niet bedoeld
had ; doch de motie was altbans dubbelzinnig, al is het dat bezwaarlijk
iemand in goeden ernst kon meenen dat de overgroote meerderheid vrijspraak van het Gouvernement gewild had.
a DOMMER VAN POLDF.RSVELDT , VAN WYLICK , VAN LYNDEN, VAN NISPEN VAN SEVENAER ,
GROEN VAN PRINSTERER, VAN WINTERSHOVEN, DE POORTER , LIIIJBEN , MACKAY , MEEIISSEN ,
SCHIFFER en LEEMANS.
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24 Juni)* 1853.
Gelijktijdig bijkans met den tamelijk vredelievenden afloop der dis*
cusste van 13 April was, in verband met de tallooze verzoekschriften aan
den Koning , de ontslagverleening aan het Kabinet en het optreden van de
heeren van Hall, Donker Curtius , en van Reenen. Dit werd spoedig gevolgd door het Programma van 26 April , de ontbinding, de verkiezingen,
en het bijeenroepen van de Tweede Kamer.
Bij den aanhef der Troonrede, op 14 Junij, werd warme belangstelling in
veler bekommernis kenbaar gemaakt. „ Ik ben levendig getroffen geworden,
toen onlangs duizenden mijner beminde Onderdanen, geschokt in hun nationaal gevoel, en verontrust over hunne teederste belangen , zich tot mij
wendden , en van mij voorziening tegen het voorwerp hunner bekommering
verlangden." Voorts werd aangekondigd dat er eene wet ter regeling van
de pligten der Regering omtrent de kerkgenootschappen ter tafel zou worden gebragt.
Op de warme toespraak des Konings was het Adres kleurloos. Vooral de
heer van der Brugghen deed uitkomen dat de politieke kleur der Vergadering moest blijken. De heer Bosscha, als lid der Commissie , zeide : „ Het
is duidelijk , dat de Koninklijke spreker zijne persoonlijkheid heeft willen
doen hooren en die voor een oogenblik heeft afgescheiden van hetgeen, naar
constitutionelen zin , verder genoemd wordt de Regering , van welke Regering verder niets bijzonders wordt medegedeeld , dan dat zij tot de overtuiging
gekomen is , dat er eene nieuwe wet noodig is." Waarop de heer Mackay
aanmerkte : „Ik begrijp dat zij , die de kleur der troonrede willen verminderen , den Koning isoleren van zijn Ministerie. Die chemisclie operatie heb
ik meermalen zien aanwenden , maar mijn staatsregt kan zich daarmede niet
vereen igen. Ik beschouw den Koning als een met zijn Ministerie, gehandhaafd en ondersteund door zijn Ministerie, de ziel van zijn Ministerie."

Bij al wat reeds met zooveel kracht tegen de strekking , of
het ontbreken van strekking, gezegd is , heb ik weinig te voegen.
Er is evenwel een gewigtig punt dat ik wensch , na hetgeen door
sommigen in het midden is gebragt , nog te doen uitkomen, namelijk dit wij spreken hier als vertegenwoordigers van het gansche Nederlandsche yolk. In niemand mag het denkbeeld opkomen om, door misbruik van eene meerderheid, waarvan het aanzijn
in deze Kamer zou worden ondersteld , eene bepaalde geloofsbelijdenis te doen praedomineren., neen , regt voor alien. Sympathie voor het onregt , aan welke gezindheid ook toegebragt,
maar dan ook Beene goedkeuring van een. Adres , partijdig , door
overdrijving van onpartijdigheid jegens eene enkele gezindheid.
Binnen die grenzen , beaem ik al wat door mijn vriend uit Nijmegen a omtrent de roeping der Kamer en den aard van een antwoord gezegd is. Het is de roeping der Kamer om bij dergelijk
staatsstuk haar oordeel uit te brengen , vonnis te vellen , uitspraak
te doen over de aangelegenheden die aan de orde van den dag zijn,
haar denkbeelden te formuleren. Het komt met den aard der constitutionele staatsregeling overeen , dat aldus eene nieuwe Kamer
onverwijld trachte eene meerderheid to vormen , en , gelijk de Ministers een programma geven, zoo moet deze eerste daad zijn. het
programma van de Kamer. Gelooft men dat wij hie' te zamen
komen , een , twee , drie dagen redekavelen , om tot uitkomst te
a VA.N DER BRUGGIIEN.
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verkrijgen een adres waarbij niece gezegd wordt , het gevoelen van
niemand uitgedrukt wordt? dan is dergelijke beraadslaging voor de
Natie van niet veel belang. De roeping der Kamer is over het
algemeeu, sedert de constitutionele instellingen op dezen bodena
gebragt zijn, miskend. Met welk gevo1 ,7? dat de Staten-Generaal ,
dat de Tweede Kamer , doorgaans in gewigtige oogenblikken weinig,
bijkans Been zedelijken invloed gehad heeft. En zullen wij than
dit ongelukkig voorbeeld volgen ? ook tegenover eene troonrede,
waarin , met verbreking van den gewonen slenter, , een ander stelsel
gevolgd is ; waar men zich op het regte standpunt heeft geplaatst ,
een vaderlandschen toon , weldadig voor het vaderlandsche hart ,
aangeslagen heeft ! Het moet ons alien te doen zijn om deze nieuwe
Kamer te nationalieeren. Wij zagen onlangs hoe Tweede Kamer
en Ministerie gezamenlijk in een oogenblik weggevaagd zijn. Dit
is het gevolg van het niet-geworteld zijn op nationalen bodem; men
bezwijkt bij het opkomen van den storm. Indien nu, in deze omstandigheden , tegenover de troonrede , dergelijk adres , zonder door
amendementen merkbaar gewijzigd te zijn , wordt aangenomen , de
nieuwe Kamer zou , meen ik, bijkans gedenationaliseerd zijn.
1k moet even aanraken het bij uitstek teedere punt : de Koning ,
zegt men , hij alleen , moet gerekend worden gesproken of althans
zoodanigen toon aangeslagen te hebben. Op gevaarlijke wijze wordt
aldus de naam van den Koning in de discussie gemengd. Ik heb
vroeger hooren zeggen : Of dat de troonrede , uitgesproken door
den Koning , een zoo eerbiedwaardig karakter had , dat men daarover in het geheel niet behoorde te spreken, of dat de troonrede
was het werk der ministers , z66 dat , in het beoordeelen , de
meest grove onbescheidenheid vrij stond. Het eene en het andere
denkbeeld verwerp ik. In de troonrede zie ik eene toespraak van den
Koning, op een plegtig oogenblik , ondersteund door zijne Ministers , die , gelijk we nu gehoord hebben ,
en ik dank er den.
Minister voor
ieder woord van de troonrede voor hunne rekening nemen en zich daarvoor verantwoordelijk stellen. Evenwel ,
na de verklaring van het lid der Commissie dat hetgeen van de
persoonlijkheid des Konings gezegd is , op den toon zag, zou ik
bijkans het Ministerie met bescheidenheid verzoeken , ook nog den
toon der troonrede voor zijne rekening te nemen.
De algemeene strekking werd evenwel goedgekeurd met 44 tegen 13
stemmen.

*„".• De heer van der Brugghen , verlangende dat er althans eenige melding van het ministerieel programma zou worden cremaakt, Wilde de woorden : „ Uwe Majesteit heeft zich verpligt geacht de ontbinding der Tweede
Kamer uit te spreken" : aldus wijzigen : „Uwe Majesteit heeft, in verband
met het kcnbaar gemaakte regeringstelsel van de nieuwe raadslieden der
kroon , de ontbinding der Tweede Kamer noodig gekeurd." De Commissie
verzette zich er tegen , op grond van het aannemen der algemeene kleurlooze
strekking. Voorts vroeg niemand het woord over bet amendement.
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Lal zelfs dergelijk amendement in deze Vergadering geene gedachtenwisseling doen ontstaan ? Immers de inlassching is onmishaar , als de Kamer antwoordt op eene troonrede waarin gesproken
wordt van de mannen die Mijn vertrouwen bezitten. Dit vertrouwen is onafscheidelijk van de verklaring van 26 April , waar de
gronden er van aan de Natie zijn kenbaar gemaakt. Het regering-'
stelsel van het Ministerie wordt, tegen dat van het vorige bewind,
ill hoofdtrekken uiteengezet. Ik geloof dat ik aan het Ministerie
eene dienst bewijs , door die verklaring te doen uitkomen. Men wil
immers niet, en men kan ook niet, een plegtig manifest voor het
oog der Natie, waarop de onderstenning der kiezers gevraagd is,
nu reeds ter zijde stellen, als eene mac/tine ilectorale, nuttig enkel
om de goedkeuring der kiezers te erlangen. Men behoort geen voet
te geven aan de meening dat verandering van Ministerie slechts zou
bestaan in verandering van personeel. Discussie over die verklaring
zou, zegt men, niet edelmoedig zijn jegens het vorig Ministerie.
Hoe dan ? moet het adres nu zoo wezen , dat het aan alle vroegere
Ministerien bevalt? Het kan moeijelijk zijn voor het Ministerie zich
nader uit te laten over de punten , die in algemeene trekken geschetst zijn; het kan moeijelijk zijn de politieke geloofsbelijdenis,
het programma te _preciseren eu te completeren. Ik verlang ook niet
de Ministers in eenige moeijelijkheid te brengen. Kan de toelichting gegeven worden , ik zal het hoog waarderen ; ik zou niet
gaarne zien dat het Ministerie , reeds bij den aanvang , eene te
diplomatieke tint kreeg, maar ik wil geen aandrang gebruiken. —
De verstandhonding, die thans, gelukkigerwijs ! onder een groot
deel der Kamer schijnt te bestaan , zal , zegt men , worden bedreigd. Ik verwacht integendeel dat voorzigtige en openhartige
behandeling van die punten de entente cordiale bevestigen zal. Ik
houd mij overtuigd dat de gebeurtenissen die wij doorleefd hebben , tusschen het Ministerie en ons, wel niet omtrent de abstracte
beginselen, waarvan wij in ooze beschouwingen uitgaan, maar omtrent sommige practiscke resultaten, toenadering , zoo niet eenstemmigheid , hebben doen ontstaan , bij v. omtrent de grondwettige souvereiniteit van het Huis van Oranje, omtrent de vrees voor centraliserend albestier; omtrent het verkeerde van de regten der
gezindheden te willen onderwerpen aan den politieken wetgever;
omtrent het noodzakelijke der vrijheid van bijzonder onderwijs;
omtrent het ongerijmde op de openbare scholen eener scheuring
tusschen onderwijs en opvoeding , en omtrent andere dergelijke
punten , die , naar ik mij vlei , een groot deel der V ergadering
beaemt. Daarin zoek ik den grondslag van eensgezindheid , ook
voor de toekomst. Daarom waardeer ik het amendement van mijn
vriend, dat tot dergelijke heilzame discussie aanleiding geeft.
Het amendement weed verworpen met 48 stemmen tegen negen a .
a ELOUT VAN SOETERWOUDE , MACKAY , BIERUMA OOSTING , VAN ASCH VAN WIJCK , DONKEN, VAN DER BRUGGHEN , GROEN VAN PRINSTERER , VAN RIME WIN OUDSHOORN en VAN LYNDF.N.
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Op paragraaf 4 werd voorgesteld door den beer van der Brugghen :
„ Eene hooggestegene bekommering, welke zich bij een deel der bevolking
openbaarde , heeft wij vernamen met aandoening dat Koninklijk woord,
Uwe Majesteit levendig getroffen. Het daarmede in verband staande bezwaar, 't welk U we Majesteit heeft verklaard nog niet uit den weg te zijn
geruimd, heeft de Regering tot de overtuiging gebragt , dat zij eene wet behoeft", enz. — Door den beer Mackay: „ Eene hooggestegene bekommering
heeft zich bij een gedeelte der bevolking geopenbaard over eene, gelijk ook
wij gaarne gelooven, onwillekeurig toegebragte wonde. Dit bezwaar, hetwelk Uwe Majesteit heeft verklaard tot Haar leedwezen nog niet uit den
weg te zijn geruimd , heeft de Regering tot de overtuiging gebragt" ; —
en verder als in den tekst.

Ik ondersteun beide amendementen. Waaroni het eerste? omdat
ik een woord uit het hart verlang op den aanhef der troonrede.
D6ar is op hetgeen heeft plaats gehad gezinspeeld, naar mij voorkwam , niet enkel , zoo als wij gisteren van den Minister van Buitenlandsche zaken hebben gehoord, als op een historisch felt, maar
z66 dat er eenige sympathie betoond wordt, z66 dat men te kennen
geeft : de bezorgdheid , de verontrusting der gemoederen heeft althans eenigen grond. Ik wensch, ook door deze amendementen, te
protesteren tegen de strekking, die ik bespeur, om a wat heeft
plaats gehad voor te stellen als kunstmatige opgewondenheid. Ik
wensch te constateren dat wig voor het brengen der discussie op
dat terrein in geenen deele beducht ziejn.

Wat het tweede amendement aangaat ; is er een woord dat in
het Adres weerklank behoort te vinden , het is dat over de wonde
die toegebragt is. Wat heeft bij de discussie van 18 April plaats
gehad? Is niet de geheele zin en geest der discussie geweest, dat
bijkans de geheele Kamer verstoord en verontwaardigd was over de
kwetsing van het nationaal gevoel? Welnu! na al het gebeurde,
nadat eene nieuwe Kamer te zamen is geroepen, waarin dat gevoelen weer nog geaceentneerd is , wanneer nu de Koning, rekenende
op die Kamer, dit krachtige woord gebruikt, zou het betamelijk,
zou het edelmoedig zijn dat de Kamer de verantwoordelijkheid
aan den Koning alleen liet?
Omtrent de aanstaande , zoo ik hoop , spoedig aanstaande wet,
vereenig ik mij met het denkbeeld, dat het wenschelijk is dit punt
niet incidenteel, niet accidenteel te behandelen ; ik wensch mij van
elk woord te onthouden , hetwelk later mijne vrijheid belemmeren
zou. Evenwel , in overeenstemming met de beginselen , die mij gedurende mijn geheele politiek levee tot rigtsnoer hebben gestrekt,
aarzel ik niet reeds nu te verklaren, aan den eenen kant , dat ik
volkomen bereid ben het Gouvernement te ondersteunen tegen de
rigting, die wij (te regt of ten onregte, en daargelaten of ze al dan
Diet van zekere kerkleer oiiafscheidelijk zij) onvereenigbaar achten
met de onafhankelijkheid van de wereldlijke overheid en met de
gewetensvrijheid der Protestanten ; en ten andere, dat geene verandering van Ministerie, geene verandering van omstandigheden, geene
vrees voor Roomsch-katholieken, ook geene dagelijksche verguizing,
die mij van hen met mijne vrienden ten deel valt, ons zou kun-

— 319 —
nen overhalen om toestemming te geven aan eene wet , waarbij
eene vrijzinnige, revolutionaire suprematie over de gezindheden bedoeld wierd.
Beide amendementen werden verworpen ; het eerste met 32 tegen 25 , het
tweede met 45 tegen 12.

Bij § 5 wenschte ik , op het voorbeeld van den Koning , hulde te
brengen aan de verdraagzaamheid van het voorgeslacht. Z. M. had het vertrouwen uitgedrukt „ dat het uwe ernstige zucht zal zijn, gelijk het de mijne
is , het beginsel van godsdienstige verdraagzaamheid, op onzen bodem sinds
lang inheemsch , met kracht te handhaven , en alles te vermijden , wat verdeeldheid en scheuring tusschen de zonen van hetzelfde vaderland zou kunnen doen ontstaan."

Ik wensch, bij gelegenheid van deze paragraaf, eene vraag aan de
Commissie to rigten en een amendement voor te stellen. Ik lees :
dat de eerste voorwaarde onzer nationale kracht is, eendragt onder
de zonen van hetzelfde Vaderland.
Welke eendragt bedoelt gij ?
waarop zal die eendragt gebouwd ? op welke wijze stelt gij u
voor, van die eendragt te makers eene nationale kracht? Ik zal
mij eene aanhaling veroorloven uit eene van de meesterlijke afleveringen over Nederlands heldendaden to land, die het medelid
der Commissie a aanspraak geven op de nationale dankbaarheid
van tijdgenoot en nakomelingschap. Niet als of ik zou wenschen
eenig lid lastig to vallen door aanhaling uit geschriften , vooral
die niet regtstreeks met de politiek in betrekking staan ; maar
deze zinsnede treft de hartader der quaestie en is buiten twijfel
de vrucht van rijp beraad en diep overleg. Op eene merkwaardige bladzijde, waar gesproken is van de oorzaken die het voormalig Rijk der Nederlanden ten val hebben gebragt , lees ik : „ Indien Roomschen en Protestanten met verloochening der eischen
van hun kerkelijk leven , zich hadden kunnen voegen tot eene
eerlijke naleving van den eersten burgerpligt, dien het staatsregt
der negentiende eeuw voorschrijft, onderwerping van elke minderheid aan den wil der meerderheid , dan had het Koningrijk der
Nederlanden kunnen bestaan." Ik verzoek de Vergadering wel to
letten op elke uitdrukking , want het is hier quo verba tot pon
dera. Nu vraag ik , niet aan het lid der Commissie als individu ,
ik vraag aan de Commissie : is dit de zin ook der paragraaf? wilt
gij deze staatkunde op het tegenwoordig Rijk der Nederlanden
overgebragt zien ? wilt gij dat Roomschen on Protestanten , met
verloochening der eischen van hun kerkelijk leven , zich aan
het gevoelen der meerderheid onderwerpen ? Wilt gij een Staat
uit versmelting der historische verscheidenheden gevormd? waarin
de kerken enkel particuliere genootschappen on aan den wil van
deu politieken wetgever, aan de uitspraak der meerderheid , onder-
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geschikt zijn ? Wilt gij naar zoodanig ideaal van den Staat ook
uw schoolwezen ingerigt zien ?
Wij hebben in deze eerie zinsnede, een geheel stelsel van politiek , lijnregt tegen het onze in strijd. Wij achten dit stelsel
doodelijk voor de Natie. Uwe Natie dagteekent dan van 1795
of 1848 ; gij hebt, onder den naam eener Natie , eene vereeniging
van individuen , zamengehouden door centraliserend beheer of geweld; het Nederlandsche Vaderland hebt gij niet meer! Neen, zoo
men eene door eendragt krachtige Natie verlangt, er zij dan vrije
ontwikkeling der eischen van kerkelijk leven ; weerstand wanneer, ,
onder die leus , het wereldlijk gezag aangerand wordt ; loyale polemiek der gezindheden ; gelijkstelling op politiek terrein ; weerstand tegen elke poging , van welken karat ook , om eene heerschende kerk te hebben in den voormaligen zin , en ik voeg er
bij , onderlinge waardering en hoogschatting van hetgeen in de
geschiedenis goed en lofwaardig geweest is.
In verband met deze overtuiging, stel ik voor , in plaats der
woorden : „eendragt onder de zonen van hetzelfde Vaderland" te
lezen: „eendragt der zonen van een vaderland, hetwelk van oudsher,
onder de leiding van Uwe Voorvaderen , Sire , het voorbeeld van
godsdienstige verdraagzaamheid gaf."
Ik zal bij de toelichting kort kunnen zijn. Hier althans geldt
de spreuk : ubi rerum testimonia adsunt, non opus est verbis. leder
die billijk is , erkent dat Nederland, vergelijkenderwijze , een toonbeeld van verdraagzaamheid was ; uit de wetenschap zoowel als uit
het nationaal geheugen , is het overbekend dat het Huis van Oranje
daarbij den toon gaf. Weerstand was er , tegen elke rigting waardoor de gewetensvrijheid bedreigd werd , geene begunstiging en
nooit verdrukking van de Roomsch-katholieken. Zoo was het , en ,
twijfelt men er aan evenzeer zou men kunnen betwijfelen of
Napoleon een groot veldheer geweest is ; of Fenelon een liefderijk
kerkvoogd , Bossuet een welsprekend redenaar was, en of, in den
aanvang der middeneeuwen , de Kerk van Rome groote diensten
aan de beschaving en ontwikkeling van Europa bewees. Zal ook
hier aan des Konings vaderlandsche woord geen antwoord ten deel
vallen?
Ik vraag de inlassching aan de vertegenwoordigers van het geheele yolk , als protest tegen de reconstructie onzer geschiedenis ,
die aan de orde van den dag is. 1k vraag het aan de Tweede
Kamer , wier roeping is te zorgen voor de eer van het Nederlandsche yolk , en niet te dulden dat historische herinneringen , aan
wie ook , ten offer worden gebragt.
Van het Ministerie durf ik geen ondersteuning vragen , hoe
natuurlijk de vraag misschien zijn zou. Ik heb voor die huivering
drie redenen. Na eene nationale troonrede, schijnt het Ministerie
bij het Adres meer neutraal te willen zijn. Na den afloop der verkiezingen , schijnt het Ministerie , minder dan voor dat zij plaats
moesten hebben , tot inlichtingen geneigd. Eindelijk, hetgeen reeds
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door het lid uit Steenwijk a is opgemerkt, het Ministerie zal met
weinig vergenoegd zijn. Indien het mij betaamde eene aanmerking
aan het Ministerie te onderwerpen, zou het de vraag zijn : of het
niet (hoe nuttig de taktiek in andere opzigten kan zijn) ter ontmoediging van medestanders , en ter voorbereiding van de nederlaag kan strekken , wanneer men, reeds vooraf, de verzekering geeft
dat ook de ergste nederlaag als overwinning zal worden beschouwd ?
Na de verklaring van den heer Bosscha o. a. dat uit deze zinsnede niet konden
worden afgeleid zijne beginselen of ten aanzien van het kerkelijk staatsregt
Of ten aanzien van politiek in het algemeen, zeide ik :

1k dank zeer voor de uitlegging der zinsnede. 1k verheug mij
in de verklaring die ik uitgelokt heb, dat er geene rationale kracht
kan zijn , zonder eerbiediging van de historische eigenaardigheden
der Natie. Ook erken ik dat niemand hier ter verantwoording van
vroegere geschriften kan worden gedwongen ; en voeg er evenwel
bij , dat ik zelf, bij voorkomeiide gelegenheid , tot die verantwoording gaarne bereid ben.
De Minister van Buitenlandsche Zaken verklaarde dat het neutraal-zijn
der Regering in deze discussie nationaal was; dat er geene quaestie van
overwinning of nederlaag kon zijn , en dat het Ministerie zijne stelling zou
weten te handhaven. Hierop werd het amendement verworpen met 41
tegen 17 stemmen. Het kleurloos Adres werd aangenomen met 45 tegen 13.

Het ontwerp der wet op de Kerkgenootschappen werd spoedig in de
Afdeelingen gebragt.
Wij hadden gewigtig bezwaar. „ Noch Artikel 1, hetgeen in de rekbaarheid zijner uitdrukking , aan de willekeur van het Staatsgezag voet
geeft ; noch Artikel 6 , hetwelk de oprigting van elke gemeente van het
welgevallen der regering afhankelijk maakt , zou voor ons aannemelijk zijn.
Vrijheid van godsdienstoefening zou dan enkel door de gratie der .Regering
bestaan. Ook aan de erkende Gezindheden zou de uitoefening van haar onmiskenbare regten kunnen worden belet. Is dit de bedoelingvan het Gouvernement? Neen ; wij zijn bijkans van het tegendeel overtuigd. Maar de
kracht der vrijzinnige meeningen is, ook nog in onzen tijd , voor elk die
den bodem der anti-revolutionaire beginselen met angstvalligheid ontwijkt ,
zoo groot dat men , dikwerf zonder het te willen of te weten , in den ouden
sleur der theoretische en der praktische miskenning van alle zelfstandige
regten vervalt. Ook der praktisehe miskenning. Wij hebben bier niet met
louter schrikbeelden te doen. Wij zouden niet zonder reden voor de ten
uitvoerlegging eener dergelijke Wet , in liberaal-despotieken zin , beducht zijn.
Voorzeker , naar de afwisselende omstandigheden , zou men al spoedig , uit
vrees misschien voor spanning tusschen de Gezindheden , in naam van orde
en publiek belang , dezelfde praktijk aanschouwen die wij reeds zoo dikwerf
hebben betreurd. Derhalve ; is eene wet, in de schatting van het Gouvernement , onmisbaar , dan behoort zij aannierkelijke veranderingen te ondergaan. Dan behoort zij eene regeling te zijn , waarbij de vrijheid en zelfstandigheid der Kerkgenootschappen in plaats van aan de suprematie der
Regering ondergeschikt te zijn , ook tegen de onvoorwaardelijke oppermagt
van den Staat (dezelfde leer die het vorig Ministerie , bij de conceptwet op
a VAN LENNEP.
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het Armbestuur , in toepassing gebragt heeft) worde beschermd a. Door
wijziging, door weglating vooral van ieder woord waaruit onvoorwaardelijke
oppermagt van den Staat zou worden ontleend , kan de wet teruggebragt
worden tot hetgeen de Regering eigenlijk bedoelt. Zij behoort niet anders
te zijn dan het nationaal protest van April in wettelijken worm. De hoofdgedachte is : protest tegen een lijdelijk toezien , wanneer de ultramontaansche rigting , onder voorwendsel dat ze op volledige ontwikkeling regt heeft,
de onafhankelijkheid van bet wereldlijk gezag en de gelijkheid der Gezindheden bedreigt. Die hoofdgedachte werd -, helaas ! in een voor het regt van
alle Gezindheden gevaarlijk bekleedsel omhuld b."
Bij de Memorie van beantwoording werden , in overeenstemming met onzen
wensch , belangrijke wijzigingen gemaakt. „ Wij hebben , in het belang van
alle yezindheden, ook van de grondwettige Godsdienstvrijheid der Rooraschkatholieken , eene nieuwe redactie vooral van Art. 1, 6 en 8 begeerd. Art.
1 , waarbij het geheel onzeker is van welke bepalingen men goedkeuring verlangt en of van die voorafgaande goedkeuring bet in bet levee treden van
de geheele organisatie afhankelijk gemaakt is Art. 6 en 8, waardoor elke
gemeenscliappelijke godsdienstoefening regtstreeks of zijdelings kan worden
belet. Het is blijkbaar dat de Regering het onschadelijk maken dezer drie
artikelen bedoeld heeft. Tevens is zij hierdoor bevorderlijk geweest aan onzen wensch dat men , wel verre van de hoofdgedachte van het ontwerp, weerstand tegen het ultramontanisme , te ontveinzen, Naar, zooveel mogelijk , in
bet licht stellen zou. Wij vleijen ons dat de wet, na zoo aanmerkelijke
verandering te hebben ondergaan , wanneer ze ook in de openbare discussie
eenige wijziging erlangt, voor onze vrienden aannemelijk zijn zal c. Evenwel , bij onzen wensch om de thans merkbaar verbeterde wet, wanneer zij
verder in de discussie op sommige punten geamendeerd wordt, te kunnen
aannemelijk achten, mogen wij , met het oog op meer dan een gewigtig bezwaar, niet verbergen dat ons zoowel de buitengenieene schraalheid der Me-

morie van beantwoording als ook de niet gelukkig uitgevallen redactie van
ontwerp en wijziging leed doet d."

19 Augustus 1853.
** Op den zesden dag der algemeene beraadslaging over de wet op de
Kerkgenootschappen , eerst nadat op 18 Augustus de Ministers gesproken
en daarop verscheidene leden van de spreekbeurt afgezien hadden verkreeg
ik het woord.

Er zijn twee redenen waarom ik van mijn regt van spreken niet
wil , niet mag afzien.
De eerste ligt in den toestand , waarin ik met mijne vrienden
verkeer. Door de zonderlinge verhouding der partijen , schijnt het
dat de uitkomst van het belangrijk geschil zal afhangen van onze
stem , en Been lid der Vergadering moet ons naderhand te gemoet
voeren : „indien wij meer met uwe eigenlijke gedachte en gemoedsstemming bekend waren geweest, zou het ons gelukt zijn u, terwijl
gij nog weifeldet , over te halen."
De andere reden is , dat men vooral gisteren de quaestie gebragt
heeft op een terrein , waarop ik meermalen verklaard heb den strij d
niet te willen ontwijken, en dat er woorden gesproken zijn, waarop
het mij , ik zeg niet als Protestant , maar als lid van deze Kamer
a De Nederlander an 19 Julij 1853.
d De Nederlander van 9 Augustus.

b De Nederiander van 23 julij. c he Nederlander van 16 Augustus.
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en als burger van mijn Vaderland, leed zou doers het stilzwijgen

te hebben bewaard.
De goede verstandhouding van mijne vrienden met het Ministerie
zal door mij niet worden verstoord. Ik zal mij niet veroorloven
de redenen uiteen te zetten waarom het mij voorkomt dat welligt
hetzelfde wat met deze wet beoogd wordt , op andere wij ze ware
te verkrijgen geweest. Veel minder zal ik mij vermeten te dringen
in de zamenstelling van het Bewind , of in dergelijke quaestien
van 8plinterigen aard. Eerst bij de artikelen zal moeten worden
getoetst, of nog iets in de wet is overgebleven dat op het spoor
zou kunnen brengen van die jammerlijke, niet vrijheidlievende, maar
vrijzinnige politiek , die aan het Vaderland zooveel onheil gebaard
heeft ? of er iets in voorkomt dat strijdig kan geacht worden met
de regten der Roomseh-katholijke Kerk ? of de wet zal worden ten
uitvoer gelegd ? of zij voor ten uitvoerlegging vatbaar is ? of het
Gouvernement door de ten uitvoerlegging niet welligt in onoverkomelijke bezwaren zou kunnen worden gewikkeld ?
Mijn verlangen is dat de wet , indien ze tot stand komt , moge
zijn minder eene politic dan eene politieke wet : eene politieke
wet , tegenover hetgeen in eene treffende rede zoo juist genoemd is
„eene politieke greep van de Curie van Rome in het Staatsregt
van ons Vaderland "." Ik wensch dat de wet weerstand biede —
ik moet het Avoord gebruiken aan het ultramontanisme; maar ,
om misverstand te voorkomen , voeg ik er onmiddelijk bij , dat ik
volstrekt niet aan vriizinnige Roomsch-katholijken de hand reik.
Ik wil niet in het minst treden in de vraag naar de betrekking
tusschen den Paus en de bisschoppen. Wanneer ik van de ultramontaan8che rigting spreek , bedoel ik die , welke tegen de onccfhankeliikkeid van het wereldlijk gezag en tegen de geweten8vriiheid gekant is. En dan mag ik tegen het verwijt, dat wij ons
te zeer plaatsen op een Prote8tantsch standpunt , aan onze medeleden vragen , of z ij misschien niet gevaar loopen van, door esprit
de corps, voorbij te zien den eigenlijken aard der quaestie ; zich te
plaatsen op een conefessioneel standpunt , en te vergeten dat het
hier geldt een politiek vraagpunt, een con8titutioneel vraagpunt,
hetgeen niets te maken heeft met de godedien8tvrijheid, met de
vrijheid van kerkeliike organisatie, met het geloof der Roomsche
Kerk.
Ik wensch, bij deze algemeene beschouwingen, te betoogen dat
er , volgens de Grondwet en in verband met tegenwoordige om8tandigheden, wederstand vereischt wordt tegen het herlevend ultramontanisme en wel in den zin en den geest van de hooldgedachte
-
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Er is over hoofdstuk VI der Grondwet dezer dagen z66 krachtig,
meesterlijk gesproken, dat ik mij slechts veroorloof de bijvoeging van eene enkele vraag.
Was de partij van het afgetreden bewind , in de interpretatie der
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-- 324 --Grondwet , bij uitnemendheid gelukkig ? Denk aan art. 1.73 en de
wet op de renten ; aan art. 140 en de gemeentewet ; aan het vijfde
additionele artikel ell hetgeen overbekend is ; aan art. 11 en aan
de Souvereiniteit van het Huis van Oranje, die door den tegenwoordigen Minister van Justitie met zooveel kracht in 1848, als
hoeksteen van het Nederlandsche staatsgebouw, erkend is.
Zou de meer dan zonderlinge verklaring van art. 170, van art.
169 en ook van art. 164 (hetgeen nu, tegen vroegere verklaringen
aan , het geheele hoofdstuk domineert) in eenig verband kunnen
staan met de verlegenheid , waarin men tegenover anteeedenten, in
woorden en daden , geraakt is ?
Zou het niet bewijsbaar zijn , dat de Grondwet in 1815 (toen
met zooveel naauwgezetheid op de eerbiediging van de regten der
Zuid-Nederlandsch Roomsch-katholijke bevolking gelet werd) nog
meer voor de godsdienstvrijheid heeft gezorgd dan bij de herziening van 1848, waarvan ook de Minister van Justitie , die ze op
alle haar Paden gevolgd heeft, zal erkennen dat zij in eenigzins
anderen geest is tot stand gekomen , dan waarin men haar ontwierp ?
Is niet bij gelijkheid van bescherming, ongeliikheid van toezigt
onmisbaar ?
Dit nog. De Grondwet is anti ultramontaansch. Immers de gelijkheid der gezindheden is anti-ultramontaansch ; in 1815 was het
blijkbaar.
Na al hetgeen door het geachte lid uit Amsterdam a en door
mijn geachten vriend , achter mij gezeten b is gezegd , zou ik bijna
van de eenzelvigheid der woorden re_pressief en preventief overtuigd zijn. Evenwel durf ik, in de gewone beteekenis, zeggen dat
preventie niet ongepast is , wanneer door het volbrengen der daad
repressie onmogelijk zou worden gemaakt. Ik durf nog het spreekwoord te gebruiken , dat misschien geen zuiver Latijn is , maar
gezonde taal bevat : melius 6.4 prevenire, quam preveniri.
Omtrent de Grondwet eene laatste opmerking. Men heeft zoo
geijverd om aau te toonen dat het Gouvernement weinig kracht
uit de Grondwet ontleent. Maar wanneer men nu eens in dit betoog zeer gelukkig was ; wanneer men bewees dat het Gouvernement tegen de rigting , waarin zoo velen met mij gevaar zien,
volgens de Grondwet weerloos is , wat zou het gevolg zijn ? Gebruiken wij eene vergelijking. Wanneer ik met iemand eene overeenkomst had gemaakt , en hij met geslepenheid der logica bewees
dat hij volkomen vrijheid heeft mij in de lucht te doen springen
en dat ik tot geen enkelen preventiven maatregel bevoegd ben,
zou ik dan niet zeggen : er heeft misverstand plaats , dit kan de
zin niet zijn, laat ons de overeenkomst herzien ? Evenzoo met
de Grondwet. Indien zij van kracht ontbloot ware , zou er dan
niet een kreet opgaan om het misverstand weg te nemen en om
de Grondwet, op dit punt althans, iii vereeniging te brengen met
-
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de regten van den Staat , met de billijke eischen van het Gouvernement, met de behoefte van het Nederlandsche Volk?
Ik kom , na het constitutionele vraagpunt , tot de historische
quaestie. Er wordt wederstand vereischt tegen het herlevend ultramontanisme. Ik zal het voorbeeld volgen van onderscheidene leden,
die ook de geschiedenis niet ter zijde hebben gelaten. Wij verlangen branckrii te blijven, maar behoeven daarom niet lichtschutv
te zijn. Doch men zal vragen: wat baat het beroep op de historie?
zij is een arsenaal, waaruit iedereen wapentuig ontleent. lk twijfel
of deze bedenking geldt in eene vergadering als deze , waar men
spreekt tot hen die met de geschiedenis bekend zijn. In eene
vergadering als deze, wordt de meeste behoedzaamheid vereischt,
om niet, juist door het gebruik der wapenen, zich zelven te kwetsen.
Een enkel voorbeeld. Wat heeft, toen een mijner vrienden a
geop eene veroordeeling in Italie gewezen had , een ander lid
daan? Heeft hij, om de billijkheid van het vonnis te bewijzen, de
consideranten medegedeeld ? Neen; hij gaf redeneringen uit het
dagblad de Tijd; doch nu is het mij vergund hem te vragen :
strookt dit met de regelen der historische kritiek ?
Een ander lid C heeft ons gewezen op de stroomen bloeds van
den dertigjarigen krijg. Het was in een oogenblik van verbolgenheid , toen voor rijp overleg van dit citaat Beene gelegenheid
was ; maar thans vraag ik : hebt gij vergeten dat , niet volgens
protestantsche opgaven , maar volgens de algemeen erkende historische narigten , die oorlog — met de beste bedoelingen welligt,
het middel echter was niet prijzenswaard, — enkel door de Iesuiten
is aangestoken en gevoed , en dat na 30 jaren de Paus tegen dien
vrede geprotesteerd heeft , omdat daarbij gewetensvrijheid aan de
ketters werd toegestaan ?
Een ander lid , de heer Storm uit Breda , — wien ik hier noem
omdat mij is voorgekomen dat hij in deze discussie op nominative
aanduiding gesteld is — de heer Storm uit Breda heeft gevraagd :
Wat meent gij ? zal de Paus een leger van bisschoppen , van pastoors en kapellaans afzenden om het land te veroveren ? maar ik
vraag hem : gelooft gij dat er een lid is , bij wien niet , onder uw
spreken , terstond de gedachte opkwam dat , volgens de historie,
het Hof van Rome — ik zie nu op vorige tijden — het middel
weet om zonder dien belagchelijken maatregel, onrust in andere
Staten te stichten en oorlogen , die een groot gedeelte van Europa
verwoest hebben , te ontsteken ? Hetzelfde lid heeft nog eene historische herinnering in het midden gebragt omtrent hetgeen hier
te lande met de Afgescheidenen heeft plaats gehad. Is die verwijzing gelukkig ? is de verwantschap onbekend der rigtingen
door welke, in 1825 aan de Roomsch-katholieke Kerk onregt
aangedaan , in 1834 en vervolgens de separatisten vervolgd, en
in de laatste jaren wetten die met algemeene afkeuring begroet
werden , voorgelegd zijn ? Lie , zoo kan. ieder uit het arsenaal
''
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wapens ontleenen , maar het gebeurt wel eens dat hij zich kwetst.
Mijne historische these is, dat er wederstand tegen het herlevend ultramontanisme vereischt wordt. 1k ben onnoozel genoeg
met andere leden mij te verbeelden dat het stelsel der Gregoriussen en Bonifaciussen voortgeduurd en in onze dagen zich op
nieuw krachtig betoond heeft. Het is geen schrikbeeld, geen spook
enkel uit de verbeelding ontleend ; — ik kan volstaan met te
verwijzen naar de treffende uiteenzetting van een lid uit de hoofdstad a. Het heeft eeuwen lang voortgeduurd ; ik wijs op de
geschiedenis van het Vaderland, van de Republiek der Vereenigde
Nederlanden , die , van het begin tot het einde , een voortdurende
strijd was tegen dat zoogenaamde schrik- en droombeeld. Het
herleeft , — hierover is ea woord genoeg : eireumspice I zie om u
heen, zie wat in de laatste dagen, zie wat sedert 1848 tot 1853
gebeurd is.
En hoe moet nu die herlevende rigting bestreden worden ? her
plaats ik mij weder geheel op historisch terrein , en ik zeg : door
eene Nederlandsche , door eene nationale politiek. En welke is ,
ten alien tijde, die politiek geweest ? de Roomsche Kerk te eerbiedigen ; den Roomsche vrije godsdienst-oefening te laten niet alleen , maar zooveel mogelijk gelijke regten; toegeeflijkheid in alles,
op ea punt weerstand ; namelijk in zoo ver Rome de gewetensvrijheid bedreigt. De Roomsche Kerk te eerbiedigen in haar regten,
maar niet, onder den naam van regten der Roomsche Kerk, te dulden
al wat zou kunnen beweerd worden tot de volledige ontwikkeling
van die Kerk te behooren. Deze conciliatoire politiek , de wensch
om aan alien volkomen vrijheid van godsdienst te geven , heeft in
ons land altijd op den voorgrond gestaan ; ook daarom, en welligt
daarom vooral , heeft men ons land het klassieke land der vrijheid
genoemd. Sommige leden hebben zich verwonderd over dit epitheton; zij schijnen te meenen dat de eeretitel op ons vaderland
niet toepasselijk is. Men heeft ons een donker tafereel opgehangen van hetgeen in de generaliteits landen heeft plaats gehad. wij
ontkennen het niet ; wij keuren het niet goed ; wij betreuren het;
ik acht dat deze handeling met de Generaliteits-landen de schadelijkste gevolgen voor het vaderland gehad heeft. Maar laat ons
oordeelen bij vergelijking. Voor het bouwen van kerken werd hier
gemeen overleg vereischt met het Gouvernement; in andere landen
werden de kerken van onze geloofsgenooten gesloopt. De godsdienstoefening werd hier in schuren gehouden ; in Roomsche landen
werden onze geloofsgenooten in schuren overrompeld en vermoord.
De ambten werden hier aan Protestanten overgelaten; onze geloofsgenooten elders zouden zich verheugd hebben, indien het hun veroorloofd ware geweest als eenvoudige stille burgers hun levee te
slijten. Vergelijkenderwijze dus werd Nederland weldra, niet ten
onregte, het klassieke land der vrijheid genoemd. Ons medelid
uit Tiel b , heeft met welsprekendheid herinnerd en met historische
-
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bewijzen gestaafd, dat bij ons de vrijheid van conscientie altijd op
den voorgrond gestaan heeft. In Nederland werd aan alle gezindheden eene toen schier voorbeeldelooze vrijheid gelaten om naast
elkander,, als stille en vreedzame buren , te leven overeeukomstig
haar geloof, daarom werd Nederland het klassieke land der vrijheid

genaamd.
Er is een Raad in dit land geweest , dien men — ik wil thans
slechts dezen naam 1 gebruiken — den Raad van beroerten genoemd
heeft. Er is eenmaal eene feestviering in een naburig land , in de
maand Augustus gehouden 2 , die niet in N;ergetelheid geraakt is.
Er is een plegtig verbond gesloten met maze geloofsverwanten in
Frankrijk , waarvan de herroeping ouuitwischbare trekken achterge]aten heeft. Er is eeu yolk , hetgeen in de diepten en engten
zijner bergen bij duizenden door de ultramontaansche legerbenden
is achterhaald en verdelgd. Zie, tegenover dergelijke herinneringen,
is Nederland het klassieke land der vrijheid genaamd. Vrijheid
van conscientie is in dit land verdedigd tegen buitenlandsche mogendheden , dikwijls in zamenspanning tegen ons opgetreden ; verdedigd tegen Spanje, tegen Oostenrijk, tegen Frankrijk en Engeland
vereenigd; en, omdat die strijd voor conscientie-vrijheid door dit
land met moed en volliarding gevoerd is, daarom ook is Nederland
het klassieke land der vrijheid genaamd !
En uit dit land is , ter fnuiking van conscientie-dwang ook in
andere landen , medegewerkt. Uit dit land is , onder de vlag van
Nederland en Oranje , in Engeland met kracht de vestiging eener
staatsregeling ondersteund , welke , terwijl zij de ware politieke en
godsdienstige vrijheid handhaaft , reeds duizend-en-eene vrijzinnige
staatsregelingen heeft overleefd. Ook daarom wordt, niet hier alleen,
maar onk in Engeland en in andere landen van Europa , Nederland nag heden als het klassieke land der vrijheid vermeld.
Die nationale Nederlandsche politiek , die politiek van regtvaardigheid , van verdraagzaamheid , van gewetensvrijheid voor alien ,
hebben wij die laten varen , toen wij , helaas ! onder de klassieke
landen der vriizinnigheid werden geteld ? Het liberalisme heeft
ons , ook in dit opzigt , groot nadeel gedaan. Het heeft de Roomschen geemancipeerd , maar op eene wijze , die hen , met de andere
gezindheden onder de gevaarlijke suprematie bragt van den alvermogenden Staat. Van daar zooveel onregt aan alle gezindheden
en zooveel schade aan het Vaderland, jaren achtereen berokkend. Maar , te midden van dien vrijzinnigen atmosfeer, , heeft
zich telkens het nationaal gevoel voor regt en waarheid geopenbaard. Wij hebben dan toch in 1795 , toen wij de meerderheid ,
de overgroote meerderheid hadden , vrijwillig volkomene gelijkstelling van regten aan de Roomschgezinden verleend ; wij hebben
die gehandhaafd in 1814, in 1815 , bij de grondwet-herziening
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van 1 840 , en in 1848 hebben wij de afschaffing van het places er
bijgevoegd, en dit hebben wij gedaan , terwijl Rome in 1814 —
ik wil nu slechts een enkel voorbeeld noemen — de orde der Jesuiten — door ons medelid uit Amsterdam a zoo treffend gekarakteriseerd — hersteld heeft terwij1 Rome in 1831 gesproken heeft
van de conscientie-vrijheid, als van eene onzinnigheid (deliramentum)
— het is het woord in een pauselijken brief — en terwiji wij ons
niet buitengemeen te verheugen hadden over de houding die Rome
tegen ons , van 1827 tot 1830 , aangenomen had. Den aard van het
klassieke land der vrijheid hebben wij ook door die gedragingen
niet verloochend.
Men heeft ons dikwijls , ook in deze discussie , voorgeworpen dat
wij jaren achtereen , en nog in November 1852, gezwegen hebben
omtrent hetgeen over de dikwijls aangekondigde bisschoppelijke
hierarchie werd medegedeeld. Maar heeft men er wel op gelet wat
in dit stilzwijgen lag opgesloten ? heeft men zich nooit verwonderd , en met goedkeuring verwonderd , dat zelfs toen , noch buiten , noch in deze Kamer , zich eene enkele stem heeft doen
hooren , om van nab of van verre de regten der Roomsche Kerk
te verkorten ? om in bedenking te geven of in de verhouding der
gezindheden , uit hoofde der veranderde omstandigheden , op het
voorbeeld van andere landen , regtstreeks of zijdelings niet eenige
wijziging moest worden gemaakt ? Heeft men dit zwijgen nooit
in verband gebragt met de berigten die wij uit onderscheidene
Roomsch-katholijke deelen van Europa dag op dag ontvingen?
heeft men zich nooit herinnerd dat dit stilzwijgen plaats had , terwijl niet alleen elders onze geloofsverwanten op nieuw aan vervolgingen van den schromelijksten aard waren blootgesteld, maar i erwiji in ons eigen land al hetgeen ons Nederlanders dierbaar is ,
verguisd werd ? terwijl er voor die mishandelde geloofsgenooten van
de zijde der Roomsch-katholijken geen enkel woord van sympathie
en geenerlei afkeuring van gewetensdwang werd gehoord ? terwijl
men er openlijk voor uitkwam dat men zich, wegens den specialen
toestand van Nederland, wilde bedienen van leerstellingen die de
Roomsche Kerk in andere landen als onzinnig afkeurt , om hier te
vernietigen al hetgeen waaraan door de Protestanten waarde gehecht wordt ? zouden wij niet, ook om dergelijk zwijgen , mogen
zeggen dat wij , althans tot November 1852, den naam van bet
klassieke land der vrijheid met eere hebben bewaard ?
Nu kom ik tot hetgeen waarschijnlijk aan sommigen zal klinken als ongerijmdheid, althans als paradox. De verdediging tegen
het herlevend ultramontanisme moet gezocht worden in nationale
politiek , maar ik voeg er bij : in de hooldgedachte der beweging
van April. Van waar, zegt men , die plotselinge verandering in
weinige maanden ? van waar dat het spoor , nog in November betreden , verlaten is in April ? Van waar ? omdat wanneer het glas
boordevol is, ea druppel het doet overloopen, omdat een klein gea BuSSCII A.
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wigt de schaal doet overslaan ; omdat aan te lang gerekt geduld
somtijds door iets van schijnbaar ondergeschikt belang een einde
gemaakt wordt. Doch mag men van hetgeen aanleiding tot die beweging gaf, van de pausekike alloeutie , spreken , als of ze weinig
beteekenend geweest ware 1k heb mij niet aan al de woorden
van dit , ook in ons land, officieel geworden stuk buitengemeen geergerd ; het is mij nooit voorgekomen dat een Paus het woord kan
voeren als een Protestant. Maar waarom heeft de allocutie zulk
een indruk gemaakt omdat wij eenksklaps vernarnen dat , niet
in den zin van het concordaat van 1827 , niet in den zin van de
eenvoudige invoering eener bisschoppelijke hierarchie was gehandeld ; neen , maar dat er voor twee , vijf bisschoppen en een aartsbisschop waren benoemd ; dat er geene melding gemaakt werd van
een eed van trouw aan den Koning ; dat er herstel was van vroegere betrekkingen , herstel van het aartsbisdom van Utrecht , zoo
als het in 1559 geweest was ; herstel met uitdrukkingen en in
een toon waaruit bleek dat , in het oog van sommigen , met die
wederaanknooping het voorbereiden eener herhaling van antecedenten van zeer onrustbarenden aard bedoeld werd. Daarom is dit
berigt uit het Vaticaan ons geweest als een donderslag , niet waardoor wij verpletterd , maar waardoor we wakker geschud zijn. Toen
is een kreet der nationals verontwaardiging opgegaan ; toen was er
niet, gelijk het lid uit Breda a meent , klokgelui en geld noodig
om eene kunstmatige beweging te stichten. Zeg ook , wanneer de
opgezwollen stroom , door de kracht zijner wateren, dijken en dammen verbreekt , dat het onheil uit kunstmatig overleg der oeverbewoners moet worden verklaard. Neen ! de beweging was onweerstaanbaar,, en degenen , die gij als leidslieden beschouwt , werden
zelven medegesleept. En die April-beweging was niet alleen hetgeen
men gisteren ontkende , een mouvement spontane , zij was met vaderlandsche bezadigdheid , en vaderlandsche verdraagzaamheid gepaard.
Men vrage niet wat enkelen gedaan hebben , maar wat de hoofdgedachte geweest is , wat zij , die men als de leiders voorstelt, gewild hebben. En daar men hier beschuldigingen inbrengt tegen
eerwaardige landgenooten , als of zij misbruik hadden gemaakt van
den natuurlijken invloed hunner heilige bediening op een groot deel
der bevolking , wijs ik op hetgeen zij hebben begeerd. Een onzer
predikanten b , in eene historische toelichting der allocutie , schreef :
„Dat de Roomsch-katholieke Kerk in Nederland georganiseerd
wordt en zich dit van den Paus laat welgevallen , kan de Staat
aanzien. Maar zoodra de bisschoppelijke hierarchie zich met een
officieel karakter vertoont en hare titels tegenover den Staat zou
willen laten gelden , dan wordt het anders. Dan is het tijd , dat de
Staat zorge , het land voor schade te behoeden. Men heeft in de
bisschoppelijke hierarchie eene magt , op welke de Staat wel met
arendsoogen mag toezien , en tegenover welke de Staat zich de
handen niet moet laten binden." Een ander " , die misschien de meest
a STORM.

b Dr.

DORDES.

C. BARGER.

22*

— 330 —
krachtige taal van alien gevoerd heeft , wat heeft die, in een der
toespraken , waaraan men thans zulk een incendiair karakter geHeft te hechten , gezegd ? „Wij kunnen het niet krachtig en klaar
genoeg herlialen: u voegt, o Christenstrijder, geen ander wapen dan
het zwaard des Geestes , hetwelk is Gods woord ! Het is onze vaste
overtuiging dat in dezen kampstrijd, waar het de uitbreiding van.
het Koningrijk der Hemelen geldt , geen zwaard mag ontbloot worden gelijk Petrus zwaaide in Gethsemane. Onveranderlijk blijft de
uitspraak des Heeren : Die dit neemt zal er door vergaan." Nog
wijs ik op den titel eener kerkelijke rede , waarvan te Rotterdam
alleen in weinige dagen verscheidene duizenden gedebiteerd zijn a
welk opschrift voert ze ? Rome's overwinnaar. En wie is die overwinnaar ? het gebed. Alzoo bleef de leeraar, dunkt me, binnen
de grenzen van kerkelijke sfeer.
Neen , een ander lid uit Breda " heeft ons refit gedaan , toen hij
in den aanvang der discussie het allezins verklaarbare van onrust
en bezorgdheid erkend heeft. Tic durf er bijvoegen : indien de
Protestantsche bevolking onaandoenlijk ware gebleven wij zouden
in uw oog verachtelijk zijn geweest ! De hoofdgedachte , weerstand tegen het ultramontanisme met eerbiediging van de regten
der Roomsch-katholijke Kerk , is terugkeering tot onze nationale
politiek ; eene ontboezeming van het vaderlandsch gevoel , niet in
revolutionairen maar in populairen vorm. Deze beweging moet,
indien het Vaderland uit de moeijelijke omstandigheden waarin wij
ons bevinden zal worden gered , het keerpunt zijn van onze politiek. Ook de Roomsch-katholijken (ik laat dit over aan hun nader
overleg) zullen , in dien zin , aan de hoofdgedachte adhaesie moeten schenken. Dit is eene conditio sine qua non van de handhaving der Grondwet en van de eenheid en kracht van den Nederlandschen Staat.
Aan het einde van mijne rede, herhaal ik dat mij het voordragen van deze wet in de tegenwoordige oogenblikken leed doet,
niet enkel omdat hieruit voor de partij van het afgetreden Bewind
een onberekenbaar voordeel ontstaan is , maar ook omdat men aan
de Roomsch-katholijken, na al het ongelijk dat wij verduurd hebben , den schijn geeft , als of hun onregt ware geschied ; zoodat
zij , op dien schijn af, zoo als dit in dergelijke omstandigheden
plaats heeft, door veel overdrijving, door veel hartstogtelijkheid,
verder gaan dan door henzelven bedoeld werd. Veel van hetgeen
men dagelijks , in en buiten deze Kamer , verneemt , gelijkt zeer naar
eene factice opgewondenheid. Dit nu, dit mag welligt zeer kunstmatige beweging worden. genoemd. De kreeten tegen de wet, zoo
als zij thans gewijzigd is — en ik neem deze gelegenheid waar,
om aan het Ministerie dank te betuigen voor de gewigtige verbeteringen van het ontwerp, — dragen het merk van buitengemeene
overdrijving. Wij hadden er een blijk van in de rede van den spreker uit Noordbrabant welligt de heftigste van alien. Hij wenschte,
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— 331 -dat door zijne rede geene onrust in de gemoederen te weeg wierd
gebragt. Ik wensch het ook , en durf het naauwelijks hopen. Maar
let nu op het slot; het was ik zou bijkans zeggen in luiinigen trant.
Twee spreekwoorden werden gebruikt. Het eerste 1 zal ik niet herhalen , omdat het een iVaustum omen zou zijn ; het andere luidde:
amicus Socrates , amicus Plato , sed magis arnica veritas. Nu vraag
ik , zoo de krachtige rede in letterlijken zin moest worden opgevat,
zou ze dan , na met zoo veel hevigheid de Ministers des Konings
te hebben aangevallen, ge6indigd zijn met een kwinkslag en eene
vriendschapsbetuiging? is bet denkbaar Neen, dan heb ik liever
den anti-revolutionairen redenaar in het Engelsche Parlement, dan
heb ik Burke liever , die , toen bij het uitbreken der Fransche mnwenteling, Fox als haar verdediger optrad , verontwaardigd uitriep:
„het is gedaan met onze vriendschap !" en, toen de ander in een
tranenvloed uitbarstte, andermaal hem te gemoet voerde : „neen,
neen, het is met onze twintigjarige vriendschap gedaan." Dat is
de taal van het hart in dergelijke oogenblikken; maar het andere
herinnert aan den pleiter, die, na met kracht zijn sustenu te
hebben verdedigd , bij den afloop der teregtzitting , op de meest
vriendschappelijke wijze den confrater de hand drukt. Dit eene
voorbeeld verspreidt veel licht over den aard der opgewondenheid
die thans nog al met ophef vermeld wordt.
Wij zullen ons door zoodanigen ophef niet vervaard laten maken , omdat wij wenschen te volharden in eene conciliatoire politick
en omdat haar eerste voorwaarde juist in de veerkracht der Protestanten moet worden gezocht. Gelijk wij overtuigd • zijn, dat,
wanneer twee vijfden der bevolking Roomsch-katholiek zijn, reeds
daarom, ook wanneer anders iemand de verloochenitig onzer rationale verdraagzaamheid zou verlangen , verdrukking ongerijmd is,
even zoo wete men dat door drie vijfden, die zelf geene suprematie
begeeren, geen suprematie van anderen zal worden geduld. Wij
wenschen vrede; eene bevredigende politick, ook met het oog op
den ernst der tijden die wij te gemoet gaan. Wij verlangen , ook
thans nog, dat er tegenstelling zij , niet van Roomsch katholiik en
Protestant, maar, bij vasthouding aan eigen geloof, van revolutie
en anti revolutionair beginsel. wenschen te volharden in conciliatoire politick , maar nimmer zullen wij achteruit deinzen voor
eene rigting, van wier overrnagt bet eerste gevolg zou zijn dat de
Grondwet wierd verscheurd en de Protestant uit Nederland, weleer
het klassieke land der vrijheid ! zoo hem geen erger lot ten deel
-

-

viel, zou worden verjaagd.

20 Augustus 1853.
Verscheidene leden voerden nog het woord van de afgetreden Mi1

„Taut va la cruche a Peau qu'elle se brise."

— 332 ---nisters de heeren van Bosse , Strens, en Thorbecke. Het was toen dat door
dezen beweerd werd „ voorgangers van een Kerkgenootschap storen de publieke orde en rust, wanneer zij . buiten de kerk tredende, zich hetzij in
staats- of regtszaken mengen, hetzij andere verrigtingen der groote menschelijke taak trachten te beheerschen of in hare zelfstandige ontwikkeling te
belemmeren."

1k zal mij door de uitvoerige rede van den vorigen spreker 1
niet laten verleiden om terug te komen op eene discussie, die als
afgeloopen kan worden beschouwd; maar, na de aanvallen tegen de
anti revolutionaire partij ook nu weder gerigt , moet ik , met een
enkel woord althans, een en ander opnemen dat voor ons of ook
voor alien , die gezind zijn hunne stem aau de wet te geven , beleedigend geweest is.
De afgevaardigde uit Roermond a beschuldigt ons van naar eene
heerschende Kerk te dingen. Dit verwijt is in degenen — en daaronder rangschik ik den spreker gaarne — die met onze denkwijze
uiet bekend zijn, voorbarig oordeel; het is lasterkike aantiiging ,
wanneer men onze geschriften en handelingen kent.
De wederpartij heeft dikwerf van eene ongepaste en baatzuchtige
vermenging van Godsdienst en politiek melding gemaakt ; er was
misbruik geweest van het godsdienstig gevoel der natie ter bereiking van een politiek doel. Men zij met dergelijke beschuldigingen
voorzigtig. Zouden wij niet kunnen vragen : van waar tegenover uwe
uitstekende en, zoo gij waarlijk verdrukking bespeurt, lofwaardige
sympathie voor de Roomschgezinden, geenerlei sympathie voor onze
verdrukte geloofsgenooten , toen hiertoe in deze Kamer gelegenheid
was? 2 geenerlei blijk van vaderlandsch gevoel, toen de dierbaarste
herinneringen van de Nederlandsche natie werden verguisd ? Wij
zouden kunnen vragen : van waar dat den Roomschen onregt werd
aangedaan door dezelfde rigting die thans , nu dit godsdienstig
element , ook ten gevolge der veranderde politieke instellingen,
-

1 Namelijk de heer Meeussen had gezegd „ In 1795 is de staatskerk afgeschaft. Een spreker uit Zwol zeide gisteren : de Katholijken moeten niet
vergeten , dat zij dit te danken hebben gehad aan de welwillendheid der
Protestanten, die de meerderheid uitmaakten. De Katholieken zijn dankbaar
aan die verlichte Protestanten , die begrepen, dat de toestand van het land,
de toestand van Europa destijds de instandhouding eener staatskerk niet meer
gedoogde. Die Protestanten zouden zeker niet behoord hebben tot de antirevolutionaire partij. Maar de staatskerk is ook gevallen door den invloed
der Fransche revolutie en ook omdat een Fransch leger zich op onzen bodem
beyond." Onder verwijzing naar de zienswijze der anti-revolutionaire Protestanten reeds voor 1795 , schreef ik in de Nederlander: „Wij zouden , ook
zonder tusschenkomst der Fransche legers , even als in Groot-Brittannie , de
emancipatie der Roomsch-katholieken hebben gehad. Daarentegen zou de
ontwikkeling eener Christelijk-historische politiek ons vrijgewaard hebben
tegen een , voor alle Gezindheden, verderfelijk alvermogen van den Staat ,
tegen den ultra-moutaanschen toeleg om , onder vrijzinnige vlag, naar suprematie te dingen; en tegen die invoering eener bisschoppelijke organisatie big
verrassing , waardoor wij thans in verwikkelingen, door geene wet oplos2 Zie p. 300.
baar , geraakt zijn."
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krachtig is geworden , hun de hand reikt? Ons kan men niet betwisten dat wij, na de Roomsch-katholijken verdedigd te hebben
toen zij zwak waren , hen bestrijden nu ze sterk zijn. Lou het
raadselachtige van de tegenovergestelde handelwijs niet uit vermenging van godsdienstige en politieke drijfveeren kunnen worden
verklaard ?
De Vergadering heeft de menigvuldige smadelijke uitdrukkingen
gehoord die ook heden aan de Aprilbeweging ten deel zijn gevallen. 1k zal mij kortheidshalve bepalen met er tegenover te
stellen wat ik bij eene vroegere gelegenheid gezegd heb : „De
zin en geest der adressen is geweest : regt voor alien; vrijwaring
ook der Protestanten tegen onregt; geen verongelijking, maar ook
geene begunstiging der R,00msch-katholijken, geene miskenning van
de Protestantsche eigeiiaardigheid der Natie; geen lijdelijk toezien,
vooral niet heimelijke medewerking van een vrijzinnig Gouvernement, waar de grondwettige geliikheid door ultramontaansche aanmatigingen bedreigd wordt. Verdediging en zelfbehoud, maar zonder die verdraagzaamheid ook jegens onverdraagzamen te vergeten,
die van oudsher inheemsch was.'
Ook tegen de Hervormde Kerk , tegen het gedrag der leeraren
in het bijzonder, zijn grievende beschuldigingen ingebragt. Men
vergeet dat de Kerk regt heeft zich tot het wereldlijk gezag te
wenden, wauneer zij meent dat Naar grondwettige vrijheden en
regten niet worden beschermd. Desniettemin keur ik of al wat
zweemt naar felheid , naar onregt
ik eisch niet voor elken
priester een staatsexamen 1
naar angstvalligheid gelijkt. 1k
beaem het goede woord van den afgevaardigde uit Almelo a dat
de kracht van de Kerk ligt (ik druk op het bepalend lidwoord)
in den Bijbel en in het Evangelie.
Nog jets over het vorig
1k had gewenscht er van
te kunnen zwijgen. Veel dat in deze beraadslaging gemengd is,
had ik verwacht bij het Adres. Toen heeft zoowel het afgetreden
Bewind als dit Ministerie, een strijd ontweken, die zeer parlementair zou geweest zijn en deze beraadslaging zou bekort hebben.
Een punt wil ik opnemen. Immers de voorstanders van het afgetreden bewind moeten niet te zeer partij trekken van de dienst die
het Ministerie hun bewees : het concentreren namelijk der aandacht
op een incidenteel vraagstuk, zoodat, terwiji de zonderlinge houding
van het vorig Kabinet in de Room.sche quaestie misschien nog
wel het meest verdedigbare punt is, al het overige op den achtergrond is geraakt. 1k vraag alleen, met het oog op hetgeen gezegd
is over eene partij , welke met leede oogen de ten-uitvoerlegging
van de Grondwet van 1848 aangezien heeft : is het Ministerie gevallen , omdat het de beloften van de grondwetherziemng vervuld
heeft, of wel omdat, ondanks de uitstekende bekwaamheid der leden
,
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en de merkwaardige guest der omstandigheden , onvermogen ter
vervulling openbaar werd ?
Rene aanmerking ten slotte. Het is een plegtig oogenblik; wij
zijn bijkans aan het einde der algemeene beschouwingen over een
onderwerp, in verband met de gesteldheid van het Vaderland, het
gewigtigste welligt dat in deze Kamer zal worden behandeld. 1k
acht mij verpligt de verklaring of te leggen, geheel
dat ik in anderen toestand dan de meeste leden verkeer. Zij weten
of zij hunne stem voor of tegen zullen uitbrengen ; ik weet het
niet 1 . 1k acht het onderwerp zoo moeijelijk, en teeder, en gewigtig, dat ik het nog niet weet. Daarom zie ik met vervangen het
licht der discussie over de artikelen te gemoet.

. * In de avondzitting van 20 Augustus was er een zonderling en belangrijk incident. De beer Blaupot ten Cate deed eene motie „om , wegens
de afwezendheid van den Minister van Katholijke Eeredienst , de verdere
behandeling van het wetsontwerp te verdagen tot na zijne terugkomst." De
aanneming van dit voorstel zou , om het naderen van den grondwettigen
termijn der zitting , aan verwerping van de wet gelijk zijn geweest.

De motie heeft inderdaad eene bekoorlijke zijde ; zij mag verleidelijk worden genoemd; wordt ze aangenomen, dan hebben wij
vacantie , en dit niet alleen, wij worden , schijnbaar althans , van
groote verantwoordelijkheid ontheven. Laat ons echter bedenken,
of wij niet welligt in grooter verantwoordelijkheid vervallen.
Er bestaat in deze Kamer een antecedent. Toen zoo even het
lid uit Almelo a het woord vroeg, meende ik dat hij ons dit wilde
te binnen brengen. Het was in Julij 1851, bij de wet op het regt
van vereeniging ; ook toen hadden wij eene moeijelijke discussie;
vooral ook omdat men het ontwerp door eene aaneenschakeling van
amendementen wilde vervangen. Wij waren verlegen, en toen had hij
zelf de goedheid voor te stellen om de beraadslaging onbepaald te
verdagen. Het voorstel is toen zwijgend aangenomen , met 46 tegen
17 stemmen. Zwiigend, waarschijnlijk omdat sommige leden zich
niet de mogelijkheid van aanneming hadden voorgesteld. flangenornen, misschien omdat verscheidene leden nog niet in de gelegenheid waren geweest de vraag die zich plotseling — het ploteelinge
is in de parlementaire taktiek somtijds doeltreffend opdeed, te

1 Zeer ten onregte is niij dit als onopregtheid toegerekend. Niet slechts
toen , maar tot op den dag van het votum , heb ik geaarzeld ; welke mijne
redenen van twijfel geweest zijn , heeft de Nederlander bijkans dag aan dag
medegedeeld. Ook was bet noodig deze gemoedssteniming kenbaar te waken;
immers, om de onzekerheid van ons eindbesluit, heeft de Regering zich amendementen laten welgevallen, waardoor bet ontwerp aannemelijk is geworden
en waartegen zij zich anders zou hebben verzet.
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bestuderen; ook welligt omdat menigeen gedreven werd door loffelijke begeerte om , na lang verblijf in de residentie, familiebetrekkingen weder te zien en zich vrijelijk, in het zomersaizoen , aan
de heerlijkheid der natuur te vergasten. De motie is toen met
groote meerderheid aangenomen , maar na twee Jaren vraag ik , zelfs
aan het lid uit Almelo , of er toen geene schennis van de Grondwet plaats gehad heeft ? of onbepaald uitstel eener zoodanige wet
niet is geweest tegen het refit van de Kroon en tegen den eisch
onzer constitutionele instellingen ?
Het lid uit Groningen a heeft zijne motie veel zachter geformuleerd. 1k had gemeend dat er eene verdaging, tot na 19 September, zou voorgesteld worden ; neen, slechts tot aan de terugkomst van den Minister voor de Roomsch-katholijke Eeredienst;
niets meer. 1k weet niet of de electrische telegraaph doorloopt
tot in het Zwitsersch gebergte ; maar wanneer ik naga dat de Minister, na te Rome, te Napels, en weder te Rome geweest te zijn,
nu volgens de nieuwspapieren in Zwitserland verkeert, vrees ik,
bij de herinnering aan het boeijende der natuurtooneelen ook aldaar , dat hij uit eigen beweging niet spoedig in ons midden zal
terug zijn.
Meermalen reeds heb ik , wegens het bij uitnemendheid rijke en
rekbare van het onderwerp , gedacht : hoe zal , bij uitvoerige discussie over de artikelen en amendementen , de wet tot stand komen
voor 19 September ? Thans , na zeven dagen aan het einde der
algemeene beschouwingen gekomen , doet men dergelijke motie !
Eerbiedigend de bedoeling, vraag ik : is dergelijke verdagin ► niet
aan verwerping gelijk , aan verwerping incognito , maar onder een
incognito , dat bij niemand onbekend is?
1k beaem dus al het gezegde omtrent het inconetitutionele van
het voorstel. Temand zeide dat wij aan geen tijd gebonden zijn;
hoe dan ? is er ook vrijheid tot een uitstel ad calendar graeca8 ?
De afwezendheid van den Minister voor de Roomsch-katholijke
Eeredienst is inderdaad betreurenswaardig en er zijn vele redenen
waarom men zich kan afvragen : zou uitstel, zou welligt qtytel
wenschelijk zijn ? maar de beslissing hiervan ligt aan het Ministerie;
het kan, nog op het laatste oogenblik , de wet intrekken. Dit is
geen onderwerp van beraadslaging, althans niet van besluit, dezer
Kamer. Aan den voorsteller van de motie mogen wij verzoeken
dat hij ze intrekke. Bij nader overleg , kan niemand er voor stemmen , vermits zij is tegen de Grondwet , tegen de regten der Kroon ,
tegen den regelmatigen loop van het constitutioneel onderzoek
eener wet.
De voorsteller heeft zich eenigzins op mij beroepen en op den
moeijelijken toestand waarin hij en ik verkeeren. Het is zoo, ik
weet nog niet of ik voor of tegen zal stemmen, maar dit is geese
reden om voor de motie te zijn ; men zou ons tegenwerpen dat
wij teruggedeinsd zijn voor onze verantwoordelijkheid en ik deins
a
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er niet voor terug. Hetzij ik voor of tegen stem , ik zal ten doel
staan aan verwijt , aan verguizing, maar geen lid dezer Vergadering , en ook niet dat gedeelte der Natie op welks goedkeuring
ik prijs stel , zal , indien men de daad afkeurt, twijfelen aan
de eerlijkheid der bedoeling.
De beer van Hoevell beweerde dat de vraag omtrent schennis der Grondwet in 1851 hem niet mogt worden gedaan. Mij dunkt dat ik hiertoe volkomen regt had , in den zin waarin de vraag door mij bedoeld werd : moet
ge thans niet zelf erkennen dat gij in uwe opvatting omtrent het grondwettig voorschrift gedwaald hebt ? — Doch de motie werd ingetrokken en
ik moest , onder het gewoel der huiswaart snellende leden , van het woord
voor een persoonlijk feit afzien ; evenwel na te hebben gezegd : „ik wensch
een antwoord te geven aan den heer van Haven; als hij maar weet dat ik
een antwoord voor hem gereed had."

22 Augustus 1853.
4* De aanvang van Art. 1 luidde aldus : „ Alle kerkgenootschappen
hebben volkomen vrijheid alles wat hunne Godsdienst en de uitoefening
daarvan in eigen boezem betreft , te regelen."

Iedereen moet erkennen dat in het artikel belangrijke verbeteringen gebragt ziju. Eene belangrijke verbetering is het, dat niet,
gelijk in het oorspronkelijk ontwerp, de geheele organisatie kan
gerekend worden in suspenso te blijven, zoolang niet de goedkeuring aan elke bepaling verleend is. Eene tweede verbetering is
het veranderen van de woorden : „aan de kerkgenootschappen wordt
de vrijheid gelaten" in : „alle kerkgenootschappen hebben volkomen
vrijheid."
Evenwel ik hecht aan hetgeen nu, ook tegen de gewijzigde redactie, met veel kracht en nadruk te berde gebragt is. Voor mijne
vrienden en mij is pligtshalve behoedzaamheid en eenigzins scherp
toezigt op de woorden niet overtollig. En waarom? omdat men
ons verweten heeft dat wij onder een vorig bewind wel eens te
scherp zagen; wij willen niet onder tweederlei Kabinet van tweederlei
maat en gewigt gebruik maken. Omdat , tegen de bedoeling van het
Gouvernement , — maar juist daardoor klemt het argument te sterker in de eerste redactie uitdrukkingen waren ingeslopen die
eerie gevaarlijke strekking hadden. Omdat wij minder dan tot dusver gerustgesteld kunnen worden door verzekeriugen van het Gouvernement en van sommige leden , nadat wij nu zoo dikwerf hebben gehoord dat enkel op de woorden en niet op de historische
toelichting eerier wet moet worden gelet. Men heeft gezegd : eene
wet waarvan geen misbruik kan gemaakt worden , is ondenkbaar.
Voorzeker ; maar wij behooren te zorgen dat er geene uitdrukking
in de wet zij die aanleiding tot misbruik geeft. 1k zou, indien
het ondersteuning bij de Vergadering en bij het Ministerie geen
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tegenstand vond, nog eene wijziging in de eerste alinea wenschen.
Men heeft, en te regt , opgemerkt dat hier eigenlijk slechts een
regt wordt bevestigd door de Grondwet verleend. Nu wilde ik ,
overeenkomstig de bedoeling van ons alien en van de Grondwet
zelve , eene uitdrukking in het artikel brengen waaruit bleek dat
volkoniene vrijheid der kerkgenootschappen hooger staat dan de
Grondwet, en van geene verandering der Grondwet afhankelijk kan
worden gemaakt. Ik ontleen de uitdrukking aan een artikel waarin
ook een regt aan geen grondwetherziening ondergeschikt, vermeld
wordt, art. H. Daar wordt gesproken van is en Will opgedragen ;
ook hier zou men kunnen zeggen : „Aan alle kerkgenootschappen
is en blzyt de volkomen vrijheid verzekerd van al wat hunne
godsdienst en de uitoefening daarvan in hun eigen boezem , betreft , te organiseren." In de tweede alinea zie ik niet anders dan
het , zoo als een lid uit Amsterdam a betoogd heeft , onmisbaar beginsel van publiciteit. Het kerkgenootschap waartoe ik behoor, is
voor publiciteit en voor die soort van inzage niet bevreesd.
Ik hoor reeds de tegenwerping : „wat is uw gedrag geweest bij
gelegenheid van de voordragt op het armbestuur ? hebt gij u toen
niet tegen die publiciteit verzet?" Vooreerst , lette men op den aard
der zaak. Jets anders is de publiciteit der organisatie van eene
Kerk ; iets anders de publiciteit van eene diakonie-kas. Ten andere , zij men gedachtig aan het oogmerk van die voordragt : regelen stellen niet alleen , maar in het verschiet de inrigtingen ondergeschikt maken aan de publieke dienst.
Het lid uit Almelo b is ongerust over de strekking van dit
artikel , omdat het in verband kan gebragt worden met godsdienst;
hij ziet hierin groot gevaar , om hetgeen vroeger door mij omtrent de
betrekking van Kerk en Staat in het midden gebragt werd 1 . Ik
zou gezegd hebben , dat de Staat verpligt is kennis te nemen
van de leer eener Kerk en bij verschil van inzigten uitspraak te
doen. Hij heeft ons gebragt op een belangrijk terrein ; gaarne
zou ik hem daarop volgen , maar ik twijfel of het der Vergadering
aangenaam zou wezen , wanneer wij ons nu in dergelijk onderzoek
wilden verdiepen. Enkele punten evenwel ter toelichting van hetgeen ik steeds gezegd heb en ook nu gaarne herhaal.
Vooreerst, een Staat is verpligt bescherming te verleenen aan
een kerkgenootschap ; om dit te kunnen doen behoort de Regering
te weten wat ze beschermt ; ze behoort dus ook bekend te zijn
met de leer. Dit is alzoo begrepen in de Hervormde Kerk ; blijkens art 9 van het vorige en art. 13 van het tegenwoordige reglement. Omtrent de waarheid van het beginsel beroep ik mij op
onze R,00msch-katholijke medeleden. Hoe zou het zijn , wanneer
in de Roomsehe Kerk eene partij zich vormde , eene krachtige,
I De beer van Hoevell had gewezen op de discussion van December 1850
over het regt der Hervormde Kerk; zie pag. 264.
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overmagtige partij , die beweerde dat Rongianen en lichtvrienden
eigenlijk de ware Katholijken zijn ? zou er dan geene bescherming
te pas komen ? ook niet wanneer men , uit vrees voor eene andere
soort van ultramontanisnie dan ik bestrijd , in de Roomsche Kerk
zelve doordreef dat er geene onderwerping verschuldigd is aan een
kerkvoogd die aan de andere zijde der bergen zetelt ?
Ten tweede : schoon, in den normalen toestand, de Kerk het regt
heeft van de Regering dergelijke bescherming als waarop ik bier
doel, voor de hoofdzaak en het wezen van de kerkleer te vragen,
wij hebben niet verlangd, noch verlangen, noch zullen verlangen,
dat van dit regt ten onzen behoeve gebruik worde gemaakt. Ons
systeem kan ik met een woord uit onze geschiedenis schetsen.
1k heb, voor de eerste maal alhier, Triglandt hooren noemen.
Welnu : om ons systeem in de practijk te doen kennen , verwijs ik
naar hetgeen de predikant Triglandt eenmaal aan Prins Maurits
zeide, toen deze op krachtige maatregelen het oog had. De uitdrukking moge trivaal schijnen, zij is karakteristiek: „ wij verlangen enkel vriiheid," zeide hij , „wij zijn nog krachtig genoeg om
de Arminianen dood te preeken." Daarin ligt ons geheele systeem.
Ten derde : ik heb mij veroorloofd aan de Regering te verwijten, geenszins dat ze niet ten onzen behoeve optrad , maar dat ze
jaren achtereen partijdig tegen ons was geweest.
Dit zal , vlei ik mij , voor het oogenblik genoeg zijn. 1k onderstel dat het lid uit Almelo, even als ik , verlangt dat de beraadslaging niet noodeloos worde gerekt 1
.

*** „ Er is eene rigting", zeide de beer Thorbecke , „in de Hervormde
Kerk, — geene nieuwe , eene oude rigting — om te leunen op bet Staatsgezag." — Het scheen mij niet ongepast te berinneren dat deze neiging bij
de bestrijders, niet bij de voorstanders van de Kerk geweest is.

Het doet mij iced de Vergadering nog een enkel oogenblik te
moeten bezig houden , om een uitdrukking van den spreker uit
Maastricht die ik niet onbeantwoord mag laten. Het geldt eene
historische quaestie. Hij heeft gezegd : er bestaat in de Hervormde
Kerk eene rigting, eene oude rigting, welke geneigd is te leunen
op den &acct. Ik ben dit met hem eens. Het eenig verschil tusschen hem en ons kan zijn : welke was die rigting?
1k wijs op twee historische antecedenten. Het eerste betreft
een reeds lang verloopen tijd , die nog dikwerf ter sprake komt ;
de tijd die 1618 en 1619 voorafging. Toen was er eene rigting,

1 De heer van Haven vond in deze verklaring omtrent het regt der Kerk
reden van groote bezorgdheid , en waarschuwde, om niet , terwij1 men het
oog gevestigd hield op een, zoo men meende , hoogstgevaarlijken vijand ,
het oog te sluiten „ voor eenen anderen , in dit land veel gevaarlijker , die
behendig van de omstandigheden gebruik maakt."
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die wenschte te leunen op den Staat; de Remonstranten wenschten
het boudgenootschap der Overheid, terwij1 de Contra-remonstranten
de zaak kerkeliik wenschten heslist te zien ; de hulp die door
de Staten van Holland aan de Remonstranten werd verleend, heeft
het Vaderland op den rand van een burgeroorlog gebragt. _
Het tweede historische voorbeeld is van later dagteekening. Ook
v6Or weinige jaren was er in de Hervormde Kerk eene rigting ,
die , bij verschil van denkwijze , wenschte te leunen op den Stacie,
de tusschenkomst van het Gouvernement inriep, op de strenge toepassing aandrong van art. 291 van het strafwetboek. Zelfs werd
het dwangmiddel van inlegering gebruikt , waaraan men den naam

gaf van de vestiging van eene bestendige magt van voorkoming in
de huizen der burgers. Bit geschiedde order de Grondwet van
1815, die de vrijheid van godsdienst had verzekerd. Zoo schreef
men in 1837, en nu hebben, niet wij , niet de voorstanders, maar
de tegenstanders dezer wet in het voorloopig verslag gezegd dat
men in 1848 op volkomen vrijheid van godsdienst had aangedrongen,
niet omdat de vroegere grondwetten die niet hadden verzekerd, maar
omdat de Regering zich order haar werking inmenging van onderscheiden aard in zuiver kerkelijke aangelegenheden had veroorloofd
en een praeventief toezigt had uitgeoefend. 1k zou er bij kunnen
voegen dat , ook nu, in de Hervormde Kerk eene partij verlangt
op den Staat te leunen , niet wij ; maar ik heb beloofd op hi8tori8ch
terrein te blijven.
Het amendement werd met 52 tegen 16 stemmen aangenomen.

** Artikel 2. Door den heer Elout van Soeterwoude werd voorgesteld :
„Vreemdelingen aanvaarden geene kerkelijke bediening dan na daartoe onze
toestemming te hebben verkregen." De heer Godefroi voegde er bij : „ Alleen in bet belang der openbare orde en rust kan die toestemming geweigerd
worden."

1k had gewenscht dat de belangrijke beraadslaging alle mijne
bezwaren had weggenomen, en mij veroorloofd had het stilzwijgen
te bewaren. Bit is evenwel het geval nog niet , en daarom veroorloof ik mij een enkel woord over de twee amendementen.
Ik zal gaarne mijne stem aan het amendement van het lid uit
Gorkum geven ; eene gewigtige verbetering. Maar kan ik dan het
gewijzigde artikel aannemen hieromtrent ben ik nog eenigzins in
twijfel , ook na de belangrijke rede van den Minister van Justitie.
Ik erken ten voile het gewigt zijner aanmerkingen ; de wezenlijkheid der gevaren waartegen behoort te worden gewaakt ; maar is
hetgeen ons hier voorgesteld wordt tot afwending, een geoorloofd
middel, met het oog op de vrijheid en zelfstandigheid der Kerk ?
zulleu wij hier niet eenigermate inbreuk maken op het ft/8 in sacra?

Eene gezindheid kent geene perken , strekt zich zoo ver uit als
het geloof. Even als openbare predikatien , behoort eene kerkelijke
bediening tot de eigen kerkelijke sfeer. Is aan den wetgever een
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stellig verbod vergund ? Ik twijfel of , door het amendement van
het lid uit Amsterdam , mijn bezwaar geheel vervalt. „ Het zal
alleen geschieden" zegt hij , „in het belang van de openbare rust
en orde ;" doch mag er een preventive maatregel worden genomen
omtrent hetgeen behoort tot de eigen kerkelijke sfeer? met belangstelling zie ik hieromtrent eenige inlichtingen te gemoet.
Volgens de heeren van der Brugghen en de Brauw greep het artikel niet
in de vrijheid en bet leven van de kerkgenootschappen. Dat de Regering
zich tegen het amendement van den heer Elout niet verzette, was, volgens
den beer van Haven, „eene concessie van overtuiging en beginselen aan
de anti-revolutionaire partij."
Het amendement van den beer Godefroi werd met 56 tegen 12, dat van
den heer Elout met 45 tegen 23 aangenomen ; het artikel zelf (waar ik tegen
stemde) met 43 tegen 25.

24 Augustus 1853.
4. „4- In Artikel 5 werd bepaald : „ Synodale vergaderingen en hoofden die
kerkgenootschappen vertegenwoordigen of besturen, behoeven onze goedkeuring op de plaats van vestiging." — Bijkans twee dagen werden aan de beraadslaging besteed. De heer Thorbecke beweerde dat de bepaling niet slechts
tegen de grondwettige vrijheid inliep, maar, in verband met de onderhandelingen tusschen Rome en het vorig Kabinet, inbreuk maakte op eene geslotene en reeds ten uitvoer gelegde overeenkomst. Ook na de beantwoording
van dit bezwaar door den Minister van Buitenlandsche zaken, achtte de beer
Elout van Soeterwoude het niet overtollig te verklaren : indien bet vorig
Kabinet , hetgeen hij niet wilde veronderstellen , zich verbonden had , dit
Ministerie zou bij de Natie verantwoord zijn met dienovereenkornstig te handelen ; „hebben wij door u , vorig Bewind , tot onze schade gezworen , evenwel veranderen wij niet." Maar, voegde hij er bij : „ wij zijn niet geroepen
om dit te beslissen ; het artikel, zoo als het daar ligt, doet geen greep in

sacra."

Wij zijn hier in het hart der wet. Zal de aartsbisschop te
Utrecht resideren ?
De stelsels van het afgetredene en het tegenwoordige bewind
staan tegen elkander : wij hebben dan ook gisteren eene levendige
dialoog der hoofden van de twee Ministerien a gehoord. Het hoofd
van het vorige bewind heeft tegen dit artikel , met de hem eigene
waardigheid en kracht , een sterken aanval gerigt , als strijdig tegen
de Grondwet (gelijk wij wederkeerig zijn stelsel tegen de Grondwet
strijdig achten) en voorts , zeide hij , tegen de goede trouw. Ook
na de welsprekende rede van den Minister van Justitie , wensch ik
nog een en ander in het midden te brengen , om te doers uitkomen , waarom ik dit artikel goedkeur.
Het lid nit Maastricht stelt op den voorgrond dat het Ministerie , onder den indruk van de adressen en uit toegeeflijkheid
aan de April-beweging, eene onjuiste uitlegging geeft aan de Grondwet en zich blootstelt aan het verwijt van kwade trouw. Ook gisa THOUBECKE en VAN HALL.
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20 Augustus ; „de Regering zoekt in de wet , die gij ons voorstelt , een wapen tegen volkomen geoorloofde , onschuldige , onverdachte daden van kerkgenootschappelijke vrijheid ; zij keere de
wapens der publieke magt tegen hen , die zich tegen zoodanige
daad uit onverdraagzaamheid en vooroordeel verzettende, onrust
verwekken." her zou dus vooral toepasselijk zijn wat hij tevens
zeide „Ik voorzie geen tegenspraak , wanneer ik zeg : geen vernederender schouwspel op het staatsgebied , dan wanneer Regering
en Wetgeving de gedienstige slavinnen worden van een volkswaan
van den dag.
Ware inderdaad de wet ontworpen onder den indruk van eene
soort van revolutionaire beweging en demonstratie en om te gemoet te komen aan een volkswaan van den dag , ik zou de eerste
zijn om dergelijke wet of te keuren.
Een volkswaan van den dag ? ! het kan zijn dat een groot deel
der onderteekenaars gemeend heeft dat, volgens de Grondwet, de bisschoppen konden worden geweerd; het kan zijn dat men bijv. ten onregte zich beroepen heeft op art. 165 der Grondwet; maar de hoofdgedackte , dat het, volgens de Grondwet, eindelijk tijd wordt paal
en perk te stellen aan een gevaarlijken invloed , die hoofdgedachte
rekenen Diet een volkswaan van den dag. De Regering draagt
deze wet Diet voor om toe te geven aan een volkswaan van den.
dag , maar omdat zij overtuigd is van de juistheid dezer hoofdgedachte. Welligt zou men tegen de zoo even aangehaalde woorden
kunnen stellen : geen beklagenswaardiger schouwspel , dan wanneer
eene Regering, geroepen om de regten der kroon en der natie te
beschermen , — ik wil niet het harde woord slavin, ook niet het
woord dienares gebruiken — de speelbal wordt van eene magt,
die tegen de onafhankelijkheid van het wereldlijk gezag en de gewetensvrijheid van anderen gekeerd is. Het concordaat van 1827
levert den maatstaf ter berekening hoe ver wij , onder het vorig
IVIinisterie , zouden geraakt zijn van het punt , waarop men stond,
toen bet optrad. Toen had men in dat concordaat een steunpunt;
de regtSgeldigheid werd door Rome erkend. Nu , in plaats van
twee bisschoppen vijf, en daaronder een aartsbisschop; geen eed aan
den Koning; geen waarborg van Nederlandsche bisschoppen te zullen verkrijgen; en nu bovendien zou het Gouvernement zelfs het regt
niet hebben , na overleg met Rome , omtrent de geschiktheid der
vestigingsplaatsen te beslissen ! Geen wonder dat men , bij het zien
op dergelijke uitkomst, zich veel moeite gegeven heeft om het
systeem met de Grondwet overeen te brengen. Gaat nu de Grondwet
zoo ver , dat zij in dergelijk een zin vrijheid van organisatie verleent?
Bij de zeer ruime interpretatie ben ik vooral getroffen door de
uitlegging van artikel 170. De kerkgenootschappen zouden niet
alleen hebben, gelijk er staat , vrije briefwisseling met hunne hoofden , vrije qfkondiging , maar ook vrijheid om te verrigten wat door
het hoofd van het kerkgenootschap goedgevonden wordt.
"

-
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Ik moet eene aanmerking onderwerpen aan den geachten spreker a, die vooral ook van vele grondwetsbepalingen mag zeggen
quorum pare magna fui, en aan wiens oordeel over de Grondwet
ook daarom zoo veel waarde door ons gehecht wordt. Wauneer
hij eene leemte in de letter poogt aan te vullen met den geest
der Grondwet , verlieze hij niet uit het oog , dat de grondwetherziening afgeloopen is in eenigzins anderen geest , dan waarin ze
begon , en dat zijn eigen wil en geest op de herziening zelve niet
zoo veel invloed gehad heeft als op het ontwerp. Er is onder de
verdere bewerking eene uit het standpunt zijner beschouwing
en in sommige opzigten beaem ik het — verkeerde plooi gekomen;
en nu is het mij voorgekomen, dat hij wel eens tegen wil en dankzon kunnen vergeten dat die plooi herstelbaar is alleen door grondwetherziening.

De Grondwet , zegt hij , maakt het regt van onbeperkte zelfregeling aan geene voorafgaande beoordeeling of goedkeuring van bet
staatsgezag onderhevig. Dit is het hoofdargument , dat onder allerlei vormen terugkeert ; bet kerkgenootschap heeft het regt van
onbeperkte zelfregeling, van autonomie. Maar nu moet ik vragen :
komt deze opvatting van autonomic met uwe eigene autecedenten
overeen ; niet voor de grondwetherziening van 1848, maar terwijl
gij aan het bewind zijt geweest ? 1k begin met een punt , welligt
niet genoeg aangedrongen ; de wijze waarop , tegenover het Roomschkatholiike, is gehandeld met het Hervornzd kerkgenootschap ; de
reserves.
1k weet dat het geachte lid uit Maastricht dit stelt op
rekening van den Minister die toen aan het hoofd van het Departement voor de Hervormde Eeredienst geplaatst was , en dat neem
ik op die verzekering gaarne aan
De Voorzitter verzocht mij niet in beschouwingen over de reserves te treden. — „ De ongrondwettigheid" zeide ik hierop, „ van het artikel wordt
Wat doe ik nu ?
gebaseerd op de volkomen zelfregeling , op de autonomie.
ik tracht aan te toonen dat die autonomie door het vorig Ministerie in sommige maatregelen en voordragten voor vrij wat sterker beperking dan waarom het hier te doen is , vatbaar gekeurd werd. 1k wenschte vooral te wijzen op de behandeling van de Hervormde Kerk , op de armwet en op de
gemeentewet." — De Voorzitter repliceerde : „ ik wil niet ontkennen dat die
punten in verband staan tot het geheele onderwerp , maar men kan zoodanige uitbreiding geven aan voorbeelden en aan betoogen , dat daardoor de
beraadslaging in het oneindige zou kunnen gerekt worden."

1k zal op uw verzoek , mijnheer de Voorzitter, die punten weglaten ; maar de weglating verzwakt zeer mijn betoog. De uitbreiding die het vorige Ministerie gaf aan toezigt, hetgeen dikwerf,
onder de lens van autonomie, op regeling en wetgeving uitliep ; en
de wijs waarop men , namens het publiek belang , indrong in de
sfeer bijv. van de gemeenten, niet alleen als organen van den Staat,
maar in hun eigen sfeer, was, dunkt me, geheel strijdig tegen het
stelsel dat omtrent de autonomie der Kerk nu door het geachte
lid uit Maastricht wordt voorgestaan. De ontwikkeling laat ik. ter
a THORBECKE.
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zijde. Ik vraag alleen , of, met het oog op dit verschil , het ten
kwade is te duiden , dat bij sommigen vermoeden van begunstiging
eener gezindheid is ontstaan , en dat de argumenten omtrent het
niet grondwettige van dit artikel , weinig ingang vinden ter verzwakking van het betoog dat dergelijke autonomic als men nu voor
de Roomsch-katholijke kerk begeert , tegen de bedoeling der Grondwet , de regten prijs geeft van den souvereinen (ik zeg niet van
den absoluten of alvermogenden) Staat.
Nog iets omtrent een punt dat ons alien ter harte gaat : de
goede trouw. lie overlegging der diplomatieke stukken en de geheele behandeling der zaak geeft aanleiding om over dit punt onze
gedachten te laten gaan ; maar ik ben het met mijnen vriend a
eons dat de beslissing wat billijk is , aan de Regering moet worden
overgelaten. Ik zwijg over het niet retroactive der wet; na hetgeen
ook nog zoo even de Minister van Justitie omtrent de bevestiging
van het bestaande regt gezegd heeft.
Maar , zegt men , wanneer een Gouvernement weken , maanden ,
jaren , achtereen onderhandeld heeft , mogen wij dan , als het is gevallen , volstaan met een : nu is alles nietig en van onwaarde , want
het nieuwe Ministerie begribt de Grondwet anders dan het vorige
Bewind ? komt dit overeen met de goede trouw ? Ik zou mij ongaarne begeven op het diplomatieke terrein. 1k heb nog Been juist
en helder denkbeeld omtrent het verschil tusschen onderhandeling
en diplomatieke aanraking ; ik bewaar ook nu over de wet van
Germinal een eerbiedig stilzwijgen : ik durf niet beweeren dat het
concordaat van 1827 , wanneer de conventie vervalt , niet meer
bestaat , omdat de Paus in de vrije organisatie meer verkregen
heeft dan het concordaat gaf; ik besehouw een concordaat niet als
een internationaal tractaat. Eigenlijk behoeven wij ons , voor de
goed- of afkeuring van dit artikel , in dergelijk onderzoek niet te
begeven. Immers stel ik op den voorgrond dat wij , na het betoog der grondwettigheid , tot aanneming verpligt zijn. Het regt
van den Staat tot een onderzoek omtrent de geschiktheid der plaats
van vestiging voor een bisschoppelijken zetel , door de Grondwet
niet ontnomen en in den aard van elken Staat gevestigd , moet
door ons worden gehandhaafd 1 . her is slechts de vraag , even als
toen het lid uit Maastricht over de Luxemburgsche zaak , waarvan
gisteren gesproken werd , geadviseerd heeft , naar de onbetwistbaarheid van het regt. Omtrent de klagt over onbillijkheid en gebrek
-

-

„In hoe ver is de Staat, al is het niet regtens, uit het oogpunt van
en goede trouw, gebonden door hetgeen bij de onderhandelingen plaats gehad heeft? Zal niet, bij het te houden gerneen overleg , het
onderzoek hieromtrent op den voorgrond behooren te staan? Ja; maar de
beslissing behoort niet tot de bevoegdheid der Staten-Generaal. Artikel 5
handhaaft een beginsel. De toepassing van het beginsel, met naauwgezette
inachtneming van billijkheid en goede trouw, komt voor rekening van het
Gouvernement. De verpligting van den wetgever is hier onafhankelijk van
de roeping van den diplontaat." De Nederlander van 1 September 1853.
1

billijkheid

a

FLOUT VAN SOETERWOUDE.
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aan goede trouw , acht ik , met het oog op de krachtige rede van
den Minister van Justitie, wat ik mij voorgenornen had te zeggen eigenlijk overtollig. Dit slechts over de -wijze, waarop het
Ministerie door Rome is behandeld geworden. Noem het mieleiding 1 of kies een zachter woord. Ik voeg mij bij den wensch van
den afgevaardigde uit Maastricht, om mededeeling van die documents positift, waarvan de kardinaal Antonelli gewaagt. Ik reken
het ondenkbaar, dat eenig lid van het afgetreden Bewind in deze
Kamer eene verzekering zou afgelegd hebben , die later, door stellige
berigten gelogenstraft wierd. Het geldt hier meer dan persoonlijk
belang ; voor de eer der Natie mag opheldering worden begeerd,
en het zal, ik houd mij daarvan overtuigd, blijken dat de wijs
waarop men aan de belofte schijnbaar voldeed , een middel is geweest om de nakoming te ontduiken.
Vraagt men of ik bevreesd zou zijn voor de gevolgen van eene
installatie van een aart8bisscho_p te Utrecht? Ja ; ik ben het eens,
wat de uitkomst betreft , met den Minister van Justitie ; ik heb
echter een bezwaar tegen zijne beschouwing. Hij heeft gewezen op
verstoring van rust en orde , en op den eiseh der hove politie
op de gemoedsstemming van de meerderheid der bevolking als beslissend voor het Gouvernement. Daartegen kom ik op. Dat systeem acht ik bedenkelijk. Indien de minderheid regt had , zou het
regt moeten worden gehandhaafd 2 Dan vooral is het de pligt des
Konings te waken, wanneer het regt der minderheid moet worden
beschermd.
Ofschoon de gevolgen van dit artikel , wat den aartsbisschop
betreft, welligt weinigbeduidend zullen zijn, het regt van den Staat
is gehandhaafd , en bovendien is het hier om , indien ik het zoo
noemen mag, een point d'honneur te doers ; om de vraag of hetgeen
de Minister te regt de tegenbeweging genoemd heeft, eene ijdele
volk8waan, dan wel een rationale wegrstand geweest is.
Het lid nit Maastricht heeft gezegd : „De wet is , men mag het
zeggen of verbloemen , ik spreek van hare strekking , niet van de
bedoeling der voorstanders van de Regering , eene kerkeliike partiejwet, eene concessie aan godsdiensthaat en verdeeldheid , eene concessie , die ik in het belang van mijn Vaderland moet afwijzen."
Hij heeft niet gelet op het systeem , dat door onderscheidene leden
is uiteengezet , dat hier verdediging is der regten van den Arederlandsch,en en con8titutionelen Staat , aangerand door de ultramontaan8che partij. Tegen zijne beschuldiging stel ik over : uwe
interpretatie der Grondwet is eene partijdige beschouwing, de oor.

1 „ Het is een hard woord dat ik zeggen moet , maar het Ministerie is
misleid geworden." De beer van Bosse , in de zitting van 19 Augustus.
In die onderstelling had de beer Thorbecke gelijk : „Zoo andersdenkenden zich daartegen verklaren , ja dreigen , de Regering mag zich door
geene onverdraagzame klagten , zelfs niet door een opstand van geruchtmakende adressen laten bewegen om eene daad van kerkgenootschappelijke
vrijheid tegen te gaan."
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zaak eener reeks van concessien, die, gelijk de Minister van Justitie met zoo veel kracht heeft betoogd , ons weerloos aan Rome
zouden hebben overgeleverd 1. De waarde van het artikel ligt vooral
hierin , dat het zegel der afkeuring ook door de Volksvertegenwoordiging op dit stelsel gedrukt wordt.

*: De heer Tliorbecke zeide dat ik het artikel gekozen had als motto
eener uitvoerige kritiek der handelingen van bet vorig Ministerie dit verschil lag in het min of meer ruime begrip van kerkgenootschappelijke vrijheid.

1k heb niet een motto gekozen om het vorige Ministerie aan te
vallen ; ik heb den aanval afgeweerd tegen het artikel gerigt , als
of het streed tegen de Grondwet en de goede trouw.
Ja , het onderscheid ligt in het meer of min ruime begrip van
kerkgenootschappelijke vrijheid, maar, terwij1 de spreker mij te
gemoet voert dat ik de grenzen van die vrijheid niet bepaal , vergeet hij te antwoorden op mijne bedenking, dat hij , als Minister,
bij onderscheidene gelegenheden de grenzen der genootschappelijke
zelfregeling , ook wanneer het geene organen van den Staat gold ,
in het belang van orde, toezigt en publiek belang, weggecijferd heeft.
Artikel 5 werd met 46 tegen 28 stemmen aangenomen. -- De wet zelve
met 41 tegen 27 stemmen. Waarom konden ook wij , ofschoon wij de voordragt voor eenvoudig , voor niet wenschelijk , voor eene politieke feil hielden , er voor stemmen ? Omdat ze , blijkbaar tegen het Ultramontanisme
gerigt , eene feitelijke verklaring was dat er , ter handhaving van de gelijkheid der Gezindheden , ongelijkheid van toezigt en speciale maatregelen tegen
bet wereldlijke element der Roomsch-katholieke staatkunde worden vereischt.
Omdat wij de hand niet wilden reiken aan hen door wie , onder de leus van
vrijheden die zij in hun eigen maatregelen hadden miskend , omverwerping
van het Ministerie en verlaging van een nationale kreet tot een volkswaan
van den dag begeerd werd.

6 December 1853.
** De Minister voor de Roomsch-katholijke Eeredienst nam aanleiding
uit hetgeen bij de discussie zijner begrooting gezegd werd, om te verklaren
dat het vorig Kabinet niet door het Hof van Rome misleid was dat er geen
beding of belofte had bestaan dat men door gemeen overleg, volgens de
1 „ Men zegt : wij hebben aan Rome vrijheid van organisatie gegeven ,
en omdat die vrijheid gegeven is moeten wij alles, wat Rome georganiseerd
heeft , goedkeuren , of wij verbreken onze verbindtenis Wij hebben aan
Rome een stuk wit papier gegeven , en wij hebben gezegd : schrijf er uwe
geheele organisatie op zoo als gij dit goedvindt, haal er bij al wat in het
stof der eeuwen reeds bij u zeif bedolven lag , maak er voorschriften in ,
die noodwendig onrust in het land moeten brengen en het land in vuiir en
vlam kunnen zetten ik heb mij voor 's hands verbonden, om al wat gij op
dit wit papier schrijft , als eene verbindtenis na te komen , als eene verbindtenis , die ik niet schenden mag."
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Grondwet geoorloofd , de spanning, een onheil voor Nederland , had kunnen
voorkomen. — Fel was de aanval tegen den heer Strens. „ Met verwondering, ja ik moet zeggen met verbazing heb ik gelezen hetgeen mijn ambtsvoorganger in mijne afwezendheid verklaard heeft aan deze Kamer. GEENERLEI mededeeling in den zin der Nota van 14 October is gesehied , heeft
hij gezegd. Indien ik als lid eener jury mijne verklaring zou moeten uitbrengen , dan zou ik geen oogenblik aarzelen te zeggen : „Sur mon ame et
ma conscience , — op mijne eer en mijn geweten, ja, de mededeeling is
tijdig, ten minste aan een der Nederlandsche Ministers, gedaan in zin en
substantie , hetzij dan op min of meer vormelijke wijze maar wat de zaak ,
de bisschoppelijke organisatie , betreft, ja , die mededeeling is geschied !"
Deze overtuiging, is bij mij gerezen tot de hoogte der innigste convictie ,
die een mensch hebben kan." — Hierop voerden de lieeren Dommer van Poldersveldt , Thorbecke , van Bosse , en Strens het woord. De laatste zeide:
„Ik herhaal de verklaring , die ik gedaan heb, en ik verklaar leugenachtig
al hetgeen daartegen zal geaffirmeerd worden , en wanneer men met die affirmatie mogt voortgaan , verklaar ik die lasterlijk." Hij eindigde met hetgeen
ik op 24 Augustus gezegd had : „ Het geldt bier meer dan persoonlijk belang voor de eer der natie mag opheldering worden begeerd , en het zal,
ik houd mij daarvan overtuigd , blijken , dat de wijs waarop men aan de
belofte schijnbaar voldeed , een middel is geweest om de nakoming te ontduiken."
Liever had ik niet gesproken evenwel, toen niemand verder het woord
vroeg , en , in een punt althans , de verdediging van het vorige Kabinet
mij ongenoegzaam scheen , mogt het stilzwijgen niet worden bewaard.

Er zijn omstandigheden en oogenblikken, waarin en spreken en
zwijgen bezwaar heeft. Dan behoort men met een kort woord te
volstaan.
1k beaem ook nu hetgeen ik, zoo als de gewezen Minister voor
de Roomsch-katholijke Eeredienst heeft herinnerd , vroeger gezegd
heb: deze zaak is niet — gelijk men het dezen morgen heeft willen doen voorkomen — van weinig en enkel persoonlijk belang;
zij is van veel en algemeen gewigt. En wa,arom? omdat het niet
onverschillig voor de eer van het Vaderland is , of Nederlandsche
staatslieden jegens de Kamer en de Natie met die openhartigheid
hebben gehandeld , welke , in elk constitutioneel Gouvernement, en
ik mag er immers bijvoegen, in dubbele mate op Nederlandschen
bodem mogt worden verwacht ? Ik heb dit steeds als een pijnlijk
onderwerp beschouwd. Ik wilde niet aannemen, wat voor den goeden naam van landgenooten die ik hoog schat, bedenkelijk scheen,
en ik mogt ook niet toegeven aan het denkbeeld dat er van den karat
van Rome, misleiding
een hard woord geweest was. 1k
heb mij daarom gevleid dat nadere inlichting het vermoeden in
deze Vergadering geuit, regtvaardigen zou : er heeft een misverstand plaats gehad.
Thans heb ik moeite om te gelooven dat alles zich tot een
misverstand bepaalt. Ik wil echter geen onvoorzigtig woord gebruiken ; wij alien zijn overtuigd dat hier niet stance pede kan
worden beslist; te meer daar wij niet mogen vergeten dat in deze
zaak ook betrokken is een afwezig staatsman a , voor wien ik de
hoogachting die ik hem toedraag wensch te kunnen behouden.
a VAN ZITYLEN VAN NYEVELT.
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Ik wil aannemen al wat heden door de vorige Ministers ter verschooning , of, zoo men wil , ter regtvaardiging van hun gedrag
in het midden gebragt is. Ook dan twijfel ik of daarmede geraakt
is het eigenlijke punt, waarop het aankomt, en dat ik aanwijs in
de volgende vraag? verschilt niet de indruk, waaronder, tot op
dit oogenblik , en de Kamer en de Natie geweest zijn , van hetgeen men, op grond der mededeelingen ik zeg niet alleen van
dezen Minister voor de Roomsch-katholijke Eeredienst , maar zelfs
van de vorige Ministers — moet aannemen te zijn geschied? komt
die indruk overeen met hetgeen we moeten opmaken uit de feiten,
die ons nu zijn kenbaar gemaakt ?
Eene tweede vraag is : gaven de vorige Ministers , door verklaring en houding in deze Kamer, geen aanleiding, misschien tegen
wil en dank, om ons onder dien onjuisten, met de waarheid — ik
zal de zachtste uitdrukking gebruiken — niet geheel overeenkomstigen indruk te brengen ? Ik beantwoord de vraag niet. Om dit
te doen , zou men met aandacht en onbevangenheid moeten nalezen de beraadslagingen op 18 April en bij de wet op de kerkgenootschappen. Het komt er minder op awl, of het berigt was
officieel of officieus, en al dan niet in den zin en geest van hetgeen de Regering verwacht had ; het komt er vooral op aan, of niet
de Regering , hetzij door zoogenaamde mededeelingen , hetzij door
particuliere gesprekken , hetzij op andere wijze, veel meer wilt dan
de Kamer heeft kunnen vermoeden uit de herhaalde verzekeringen,
die door de Ministers met ernst en plegtigheid in deze Kamer werden afgelegd ? Of niet het Gouvernement gedeeltelijk heeft verzwegen hetgeen gebeurd was ? Of niet, naar de gewoonten en eischen
van een constitutioneel gouvernement , het Ministerie verpligt was
geweest het initiatief te nemen en niet of te wachten tot dat nu
van een anderen kart de toedragt openbaar wordt ? Ik zal niet
opgeven , ten ware ik geprovoceerd word , de redenen, welke tot
dergelijk zwijgen , tot dergelijk achterhouden , kunnen hebben geleid ; ook de zaak zelve is geen onderwerp waarbij overhaasting
vergund is. Na het onderzoek , . zal er voor de Kamer en de Natie
nog eene vraag zijn : „welken naam dergelijk gedrag verdient ?"
Misschien ben ik te veel onder den indruk van het oogenblik —
maar de stellige mededeeling van den Minister voor de Roomschkatholijke Eeredienst heeft mij — ik kies hier een woord hetwelk
het gevoelen van velen zal uitdrukken
verbaaed. Ik wensch
dat nader onderzoek mij niet dwinge als onbetwistbaar te beschouwen wat ik ondenkbaar geacht heb.
.

*: De beer Thorbecke zeide hierop o. a.: „ In zijne laatste vraag heeft
de vorige spreker inzonderheid zijne bedoeling bloot gelegd. „ Welken naam
moet men geven aan een dergelijk gedrag?" Een gedrag, dat hij op dit
oogenblik zich onthoudt regtstreeks te beschuldigen , maar waarboven hij de
bedreiging van schuld wil laten hangen of zweven , tot den tijd van een
nader onderzoek."
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Niet mijne woorden , maar de gewigtige mededeelingen dezen
morgen gedaan , hebben een vermoeden op het vorig Gouvernement
geworpen, dat, voor mij althans, nog niet geheel uitgewischt werd.
ik meen dit te hebben geIk wil geen hard woord gebruiken
toond
maar, gedachtig aan de waardigheid der Kamer, verklaar
ik een geheel anderen indruk gehad te hebben omtrent de voorwetenschap van het vorig Gouvernement , dan ik nu uit het verslag van den Minister voor de Roomsch-katholijke Eeredienst ontyang. Tot dus ver acht ik reden te hebben van beklag over —
het woord eerlijkheid heb ik niet gebruikt — de weinige openhartigheid van het vorig Ministerie. Aangenonien dat ik in die
opvatting niet dwaal, wil ik er gaarne bijvoegen; in den toestand
van het vorig Gouvernement was dergelijke houding in de Kamer
niet onverklaarbaar. De Regering, toen de allocutie een algemeenen schok in het Vaderland te weeg bragt, zal levendig hebben
gevoeld dat het stelsel van Staatsregt, door haar gevolgd , eene
noodlottige spanning, dezen morgen zoo te regt door den Minister
een onheil voor het Vaderland genoemd, veroorzaken zou, en toen
zal zij, schier onwillekeurig, gedaan hebben, wat dikwerf het gevolg van verlegenheid is. Zij zal getracht hebben, gelijk in dergelijke omstandigheden voor de hand ligt , de schuld op een ander
te brengen; de schuld van zich of te schuiven dadr, waar, volgens
haar inzien , ook schuld zou hebben bestaan. Tk geloof, dat , dien
ten gevolge, zoo zeer gedrukt is en op het bestaan van eene belofte van Rome, en op de niet-vervulling van het beding. Leest
men met aandacht de discussie van 18 April, dan zal men bevinden
dat de strekking om de schuld op Rome te leggen overal openbaar
is. Aldus is men meer tot verzwijgen gebragt dan anders welligt
het geval zou geweest zijn.
Doch ik wensch mij , op dit oogenblik, van beslissing in deze
moeijelijke zaak te onthouden. 1k wensch aandachtig te vergelijken de mededeelingen van het Gouvernement en de antwoorden
van de vorige Ministers. Mij zal het een wezenlijk genoegen zijn,
indien de uitkomst van het onderzoek toont dat Nederlandsehe
staatslieden , in zoo menig opzigt achtingwaardig , ook in deze aangelegenheid gehandeld hebben met de openhartigheid , welke ik
herhaal het — in elk constitutioneel Gouvernement , en vooral op
Nederlandschen bodem , mogt worden verwacht.
Verdere en zeer levendige woordenwisseling over dit teedere punt is er in

November 1854 (toen ik geen lid der Kamer was) bij de algemeene beschouwingen der Begrooting geweest.

OORLOG, BUITENLANDSCHE ZAKEN,

EN

KOLONIEN.

OORLOG.
18 Mei 1849.
* * De Luitenant P. J. Stieltjes had zich , ter zake van gemoedsbezwaar
tegen den eed aan den Koning, tot de Kamer gewend. Inmiddels werd
hem uitstel geweigerd en was hij, na vernieuw'den aandrang, uit de dienst
verwijderd. Hij begeerde dat het formulier voor de Of eieren in eedsaflegging aan de Grondwet zou bestaan. Nederlegging ter Griffie werd voorgesteld.

Ik ondersteun het voorstel der Commissie , tot nederlegging ter
Ook mi3 doet bet leed , dat op een officier, die vijftienjarige
dienst en onbesproken gedrag heeft, de blaam wordt geworpen van
een niet eervol ontslag. 1k vvil aannemen, dat weigering van eed
hem voor de dienst onbekwaam (inhabiel) maakt ; ook dan nog
verkeert hij in het geval van iemand die, door bijzonderen toestand,
wordt verhinderd in dienst te blijven, en wien men niet weigeren
kan een eervol ontslag , wanneer zijn gedrag geen reden van misnoegen geeft. In onzen luchthartigen tijd , is men dubbelen eerbied schuldig aan iemand, die gemoedelijk bezwaar heeft tegen het
afleggen van een eed. Juist van hem die daarbij met naauwgezetheid te werk gaat, mag men, nadat hij den eed zal hebben afgelegd , getrouwe nakoming verwachten.
1k acht het wenschelijk dat men den eed niet beschouwe als
afgelegd enkel aan den persoon des regerenden Konings, maar an
den Koning , omdat ook hier geldt het beginsel : le Roi est mort,
vive le Rol. , hierdoor zal ook vervallen de tusschentijd , eer de
eed aan den nieuwen Vorst afgelegd is , die tot groote moeijelijkheden aanleiding zou kunnen geven. Door te ondersteunen het
nederleggen ter griffie, beam ik geenszins dat de eed van trouw
der militairen niet uitdrukkelijk aan den Koning moet worden afgelegd. 1k ben van oordeel dat de eed aan den Koning geschieden moet , omdat Hij het oppergezag heeft over de militaire magt.
Het woord Koning kan en mag men niet anders opvatten dan
Constitution eel Koning.

1k heb bezwaar tegen den militairen eed op de Grondwet. Vooreerst moet die eed alleen worden gevergd van hen in wie genoegzame bekendheid met den inhoud en de kracht der grondwettelijke bepalingen kan worden ondersteld. leder militair, die eene
beschaafde opvoeding genoten heeft, weet dat, als hij den Koning
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trouw zweert, er geen sprake is van een absolutistische Koning,
evenmin als van een roi citoyen. Hieruit volgt niet dat in 't algemeen de militairen eene , voor het afleggen van een eed op de
Grondwet, genoegzame kennis hebben van onze constitutionnele
regten en vormen. Indien men dergelijken eed vermenigvuldigen
wil , zou het noodig zijn , wat ik anders voor overtollig houd, dat
de jeugd reeds op de lagere scholen in het regt verstand der Grondwet opgeleid wierd.
Voorts acht ik zoodanige eedsaflegging bedenkelijk , omdat ze
thans dikwerf met begrippen , die bij ons niet constitutioneel zijn,
in verband gebragt wordt. — Ook zou, bij het ontstaan van partijschappen of moeijelijke omstandigheden, het doel van den adressant
Diet worden bereikt. In zoodanig geval zegt de eene partij niet
dat zij voor, en de andere dat zij tegen de Grondwet is, maar
beiden zouden zich op de Grondwet beroepen.
Ten slotte vraag ik (en hetgeen buiten 's lands voorvalt geeft
mij grond tot deze vraag) of het goed is uit te weiden over dergelijke eventualiteiten omtrent hetgeen door den Koning of door
de Staten-Generaal , met terzijdestelling van de Grondwet, zou kunnen worden verrigt. Er zijn vaders die hunne kinderen mishandelen ; maar het is weinig bevorderlijk voor den eerbied door het
kind aan den vader verschuldigd , als het kind steeds aan de mogelijkheid gedachtig is dat het van den vader mishandeling zal
ondergaan. Evenzoo met de vriendschap. Er zijn verraderlijke
vrienden geweest ; maar, als men altijd denkt dat men door den
vriend verraden kan worden, zal dit voor aangenaamheid van omgang en bestendigheid der vriendschap niet bevorderlijk zijn.
Ik zal ondersteunen de conclusie der Commissie , alleen uit eerbied voor het gewetensbezwaar, zonder goedkeuring van verdere
punters in het adres.
-

De Kamer (na de verzekering van den Minister Generaal Voet: „ Grondwet
en Koning maken sleeks een geheel uit : wij kennen in Nederland slechts een
Koning , dat is de constitutionele Koning") heeft zich vereenigd met de
conclusie van het Rapport.

17 December 1849.
*,,,* Door den beer Storm van 's Gravesande was voorgedragen de

f 580,000, voor Materieel der genie, met den aankleve van dien , onder
het beheer der genie staande , te vervangen door het woord Memorie. — Ter
voorloopige toelichting werd opgemerkt dat de strekking van het amendement was , geene gelden voor het materieel der genie toe te staan , zonder
bekendheid met het advies van bet door den Minister van Oorlog toegezegde comite van defensie , over ons verdedigings-stelsel. Het was vooral
om het slechten van ettelijke vestingen te doen.
Weinig had ik aanvankelijk aan het woord-vragen over bet Departement van
Oorlog gedacht. Doch de aftreding van den onlangs opgetreden Minister
Generaal van Spengler scheen mij bet onvermijdelijk gevoig eener aanneming
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bestreed , te meer dewijl het veel ondersteuning vond en mijne vrees door
velen , als ongegrond of althans overdreven , beschouwd werd.
Bij de opening der discussie zeide de Minister : „ Ook bij mij bestaat de
overtuiging dat de vestingen kunnen worden verminderd , zonder daardoor
de defensie van het Land in het minst te benadeelen , en dat daardoor bezuinigingen kunnen worden verkregen. Doch de zaak is mij van zoo een
overwegend belang voorgekomen, dat alvorens den moker aan onze muren
te slaan, ik gemeend heb mij te moeten doen voorlichten door de meest bevoegde , meest ervarene en meest bekwame mannen in den Lande. Ook heb
ik hierdoor aan de Natie een bewijs willen geven , dat ik, in eene aangelegenheid , waarbij hare dierbaarste belangen ten naauwste betrokken zijn ,
niet ligtvaardig te werk wil gaan. Mijn voornemen is ook , om met het
comite van defensie een plan van verdediging te beramen gegrond op het
verminderd aantal vestingen. Dit plan zal met de meeste zorg worden behandeld en het onderwerp van ernslige overweging uitmaken zoodra het
zal zijn tot stand gekomen , zal ik de eer hebben het in comite-generaal aan
de Kamer mede te deelen."

De Kamer heeft mij gisteren , met de meeste vriendelijkheid op
theologisch terrein gevolgd 1 ; ik hoop op dezelfde welwillendheid ,
nu ik een uitstap op militair grondgebied waag. Wanneer ik mij
niet bedrieg, wacht ons eene belangrijke en curieuse discussie. Wij
beraadslagen over een amendement , (of hebben dit in het verschiet)
dat ik, voorzeker niet wat het oogmerk van den voorsteller, maar
wat de uitkomst betreft , voor insidieus houd. De steller treedt
op, omdat hij specialiteit is, en ongetwijfeld ook met de bedoeling
om bezwaren welke de aanneming van het Hoofdstuk zouden kunnen bemoeijelijken uit den weg te ruimen. Doch het amendement,
voorgedragen om den Minister te ondersteunen , is geschikt om
den Minister te doen vallen. Deze zal aan het bestuur niet kunnen blijven , wanneer in de begrooting, alleen van zijn departement,
verandering gebragt wordt , terwijl de andere hoofdstukken onveranderd met algemeene stemmen aangenomen zijn. Bij de uitkomst
dus zal het amendement zijn eene hinderlaag, ook voor den steller,, die het tegendeel bedoelt. De strijd zal belangrijk zijn; ook
om de vergelijking tusschen twee militaire programmas , van het
vorig en van dit Bewind. Ik wensch , ter ondersteuning van den.
Minister , te spreken over het belang dat het land bij eene inrigting van het departement , overeenkomstig zitine inzigten, heeft. De
voorsteller zelf, dunkt me, gevoelt reeds dat zijn amendement niet
veel kans heeft. Hij tracht u gerust te stellen ; hij beweert dat
de Kamer niet bevreesd behoeft te wezen omdat hij eene specialiteit
is. Ik ben geen vijand van specialiteiten ; mar, hoe meer ik ze
waardeer, hoe meer ik op mijne hoede verlang te zijn. Vooral
in militaire zaken ; de geschiedenis heeft in treffende en treurige
voorbeelden geleerd, dat vergaderingen, juist daarin, onder voorbijgaanden indruk der eenzijdigheid van een deskundige, tot noodlottige besluiten overgehaald zijn.
Ik dank den Minister voor de mededeeling bij het begin der
1

Zie p. 247.
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beraadslagingen door hem gedaan. Hij heeft hierdoor, ik twijfel er
niet aan, den strijd gewonnen. Hij had zich waarlijk niet behoeven
te verontschuldigen over de wig ze waarop hij de Vergadering zou
toespreken. De taal kwam uit het hart ; zij was eenvoudig; eene
welsprekendheid van de beste soort , en waardoor men met weinige
woorden in een amendement bres schiet. De weg om het te be1
stormen is nu gebaa-nd
1k laat vallen al wat tot het amendement behoort. Ik kom tot
de algemeene zaak. Mijn doel is het hoofdstuk onveranderd met
eenparigheid van stemmen te doen aannemen. Het moeijelijkste
zal zijn de stem van den voorsteller van het amendement te bemagtigen. 1k wanhoop er evenwel niet aan. Over de slechting
der vestingen kan eigenlijk geen sprake meer zijn ; wij hebben de
stellige verzekering van den Minister, dat hij met kundige mannen
zal raadplegen ; deze aangelegenheid is dus van latere zorg. De
vraag is ; of wij den Minister belemmeren willen , eer dat er , na
rijp beraad , mogelijkheid van goed besluit zij ?
Ik neem , in mijn strijd voor den Minister , een steunpunt in
hetgeen hij zelf in de memorie van beantwoording zegt. 1k vind
daarin , voor dit departement , wat ik zoo gaarne van het Ministerie in zijn politieken zamenhang zou gehad hebben; een programma voor de militaire zaken , en wel van dien aard , dat het
bij mij den wensch doet ontstaan een Minister , die zoodanige gedragslijn heeft , aan het bestuur te behouden. De verklaring zal ik
niet voorlezen ; zij is bekend. De eerste aangename gewaarwording
die ze mij gaf was, dat de Minister met cordaatheid zich tegen
overdreven bezuinigingen verzet. Ook ik verklaar mij tegen bezuinigingen , die ten nadeele van land en yolk kunnen strekken.
Men spreekt wel eens , ook in deze vergadering , als of er tweederlei gevoelen was , namelijk tusschen hen door wie naauwgezette
geldbesparing en hen door wie ligtvaardige geldverspilling begeerd
wordt. Deze voorstelling , onjuist en onbillijk , zou een verkeerden
indruk kunnen waken op het publiek. 1k zeg, met den Minister
van Finantien , ook de kleinste besparingen zijn van belang; ik
zeg tevens ; er is in de laatste jaren eene bezuinigingskoorts ontstaan , eene ziekte zoo hevig dat ik , om haar te kenschetsen ,
gaarne van ons geacht medelid uit Groningen ", de krachtigste
uitdrukkingen der medicinale nomenclatuur zou vragen : eene ziekte
die geheel het ligchaam , ja de ziel , aangetast heeft. Verscheidene
stemmen hebben tegen die verderfelijke rigting geprotesteerd. 1k
herinner u de Commissie tot regeling van het hooger onderwijs.
Met het denkbeeld , met de arri?re-_pensee althans, benoemd dat
zij bezuinigingen daarstellen zou, heeft zij het voorstel gedaan
om de drie hoogescholen te behouden en het getal der hoogleeraren
1 De Voorzitter deed opmerken dat er, bij de algemeene beschouwing over
het Hoofdstuk, nog geene quaestie was over het amendement.

a WESTERITOFF.
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te Leiden op twee en veertig te brengen. Het stelsel beoordeel
ik niet. Dit prijs ik , dat de commissie zich door de bezuinigingskreet niet tot besparingen heeft laten verleiden , van wier nut voor
het Vaderland zij niet overtuigd was. De Minister van Oorlog
even zoo. Hij wenscht zooveel te bezuinigen als met behoorlijke
inrigting van het leger mogelijk is , doch verklaart zich tegen verminderingen welke geen voordeel aanbrengen. De verdienstelijkheid dezer verklaringen is te grooter, , omdat het een teeder punt
geldt , een departement sedert jaren bij voorkeur aangerand. De
Minister heeft aldus eene zelfstandigheid tegenover de Kamer getoond , welke niet altijd de kenmerkende eigenschap zijner ambtsvoorgangers geweest is. Hij neemt de houding aan die , volgens
het oordeel , zoo ik acht , van de Kamer zelve , een Minister voegt.
Hij wil , op zijn standpunt , aan de Kamer de leiding geven die
zij behoeft. —En welke zijn de groote trekken , die hij als rigtsnoer
op den voorgrond stelt ? bezuinigen , mar niet dan na rijpelijk
overwogen te hebben of het voordeel aanbrengen zal ; geen vermindering die van lieverlede op slooping van het leger uitloopen
zou ; in het oog houden , dat alle deelen van 's Rijks grondgebied ,
dezelfde aanspraak hebben op de zorg van het Gouvernement , om
hen tegen overval en overlast te beveiligen. Indien ik mij niet
bedrieg , toont die zinsnede dat de Minister het leger uit een
tweeledig oogpunt beschouwt, als dienende om de rust in het
Land te bewaren en het Rijk voor alien overy al van buiten te beschermen.
Wat het eerste betreft, beweert hij , naar mijn oordeel te regt ,
dat ieder ingezeten aanspraak op de handhaving der publieke orde
in het Vaderland heeft. Hij wil dat het leger tot pligtmatige
handhaving der Grondwet en der regten van den constitutionelen
Koning bereid zij ; dat het, ter beveillging van de vreedzame en
welgezinde burgers, onruststokers bedwinge en de Natie bescherme ,
ook wanneer , naar de uitlegging der radicale publicisten , het souvereine yolk op straat is. De Koning en het Vaderland moeten
tegen alien overmoed ook van binnen beveiligd worden. Wat het
tweede punt aangaat, moet het leger zoo ingerigt zijn dat het ten
alien tijde dienen kan tegen den buitenlandschen vijand. De Minister is geen voorstander van het systema om terstond de defensie
te concentreren ; daar men aldus het grootste gedeelte van het Rijk
aan den vijand prijs geeft. De Minister kiest, in het oude geschil
tusschen Holland en de landgewesten , de beste partij. Holland
wenschte concentratie van strijdkrachten, enkel tot eigen behoud. De
landprovincien konden , zonder groote schade voor Holland , worden
overheerd; men zou ze later herwinnen ; intusschen liet men ze
tamelijk onbezorgd over aan de verschrikkelijkheden van den krijg.
Dit stelsel wordt door den Minister bestreden ; daarom beschouw
ik zijne verklaring als een uitmuntend programme.
Si vis pacem, pares bellum. Men behoort voorzigtig te zijn, aan
de geschiedenis gedachtig. Overdreven bezuiniging heeft in de
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zeventiende eeuw, in 1672, het land aan den oever van het verderf gebragt. In de achttiende eeuw dreef het rijke Nederland de
spaarzaamheid zoo ver , dat het van politieken invloed afzag , verpligtingen jegens andere Mogendheden vergat, aan alle tractaten
een zin gaf waarbij in het gesloten houden van de geldkist kon
worden volhard. Ook bij dit systema heeft het Vaderland geen
eer, en, op den duur, net veel baat gehad. Ook nu zou te ver
gedreven vermindering van het leger gevaarlijk kunnen zijn.
Zij welke op vermindering aandringen , beweeren dat wij geen
oorlog te vreezen hebben , en tegen overmagt niet bestand zijn.
Omtrent het eerste, heeft het lid uit Deventer a wenken gegeven
die behartiging verdienen. Hij hceft den toestand van Europa als
weinig geruststellend geschetst en getoond hoe vele elementen van
onrust gevonden worden waaruit verwikkeling kan ontstaan. Vergeet niet hoe dikwerf men zich in het uitzigt op voortdurenden
vrede bedroog. Zoo dacht men , kort voor het uitbarsten der revolutie-oorlogen , bij den ophef over menschlievendheid en cosmopolitisme, dat vrees voor krijg bijkans ongerijmd was. In het begin
van 1848, gaf de vermaarde Richard Cobden in het Engelsch parlement te kennen dat , althans in de eerste vijftig jaren , aan geen
oorlog te denken was. Hij voorzag niet wat in Frankrijk , Duitschland en Oostenrijk, in Italie en in Hongarije, plaats gehad heeft.
Men zegt ook dat wij , klein landeken, tegen de overmagt niet
bestand zijn. Dit brengt mij tot het verschil tusschen de stelsels van
het vorig en van het • tegenwoordig Bewind. He doet mij leed het lid
uit Almelo b niet te zien ; anders zou ik hem bij voorraad vergeving vragen , indien mij eenig min gepast woord ontvalt. De verdediging van het stelsel van den Minister brengt mee dat ik doe
uitkomen hoe gunstig het zich van dat van het vorig Ministerie
onderscheidt. Ik bedoel , als ik van bet stelsel van het vorig 1VIinisterie gewaag , niet zoozeer het programma van 13 November
1848, maar de mededeeling van den Minister van Justitie op 13
Mei van hetzelfde jaar.
„ Alle Natien , de grootste zelfs , bestaan meer om het regt dan om hare
kracht. Indien alle Mogendheden tegen eene enkele zamenspannen , is het
pleit spoedig ten behoeve van de grootste kracht beslist. Deze stelling gelds
in het bijzonder ten opzigte van Natien zoogenaamd van den tweeden of
derden rang. Zij hebben regt om onafhankelijk te bestaan en indien de
groote Mogendheden gedoogen dat het regt worde op zijde gesteld , en de
sterkere den zwakkere vernietige , onderschrijven zij een vonnis , dat hare
eigene onbinding kan ten gevolge hebben. Nederland , sterk op zijn regt,
behoeft dus geene meerdere magt te ontwikkelen dan zijne krachten toelaten.
Beperkt het , naar aanleiding hiervan , zijne uitgaven , dan kan het aan alle
zijne verbindtenissen voldoen dan zal bet vertrouwen inwendig worden bevestigd , en zal bet naar buiten achting en eerbied inboezemen."

Zelf wil ik over dit systema geen oordeel vellen , maar ook ik
hecht veel aan het oordeel van een onzer kundigste officieren c, in
a Sroan VAN 'S GR4.VESANDE.
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het tijdschrift de Gids; het is goed dat mannen wier getuigenis
zooveel afdoet , worden gehoord , en wij ons , zooveel doenlijk , in
verband stellen met wie in het Vaderland regtmatig crediet heeft.
Wat zegt die bekwame officier omtrent het systema van het vorige bewind
„ In eene gedenkwaardige rede , heeft een onzer Ministers , nog weinige
maanden geleden , de leer verkondigd , dat Nederland , om zijn volksbestaan
te handhaven , meer moet rekenen op het regt dan op kracht , en dat het
daarom zijne krijgsmagt gerustelijk kan verminderen ; wij weten het, het
voorname doel dier rede was , om indruk te maken , en hen , die nog tegen
de voorgestelde Grondwet-herziening gezind mogten zijn , van gevoelen te
doen veranderen door hun bezuiniging in de uitgaven , vermindering in de
lasten , die thans op den burger drukken , voor te spiegelen : het was de
behandeling van een pleitbezorger, die , om een regtsgeding te winners , alle
redenen aanvoert, welke maar eenigzins in zijn voordeel zijn. Maar , handelt een pleitbezorger soms zoo , een staatsman may dit niet doen ; deze moet
weten , dat zijne woorden later in daden moeten overgaan, dat het hem niet
vrijstaat , met welk doel dan ook , een yolk te beguichelen met vooruitzigten en beloften , die of geheel hersenschimmig zijn , of, wanneer zij verwezenlijkt worden, het Vaderland ten ondergang zullen voeren."

Wij moeten aan het Ministerie , dat zoodanig stelsel heeft ter
zij de gesteld , dank weten. Wat men tot aanprijzing van het vroegere stelsel aanvoert, is gemakkelijk te wederleggen. Nederland is
sterk op zijn regt ; regt zonder kracht wordt weinig geteld ; Nederland behoort tot de kleine Nation en moet geene meerdere magt
ontwikkelen dan zijne krachten toelaten. Dit argument is onjuist ;
bepaaldelijk in ons land. In dezelfde verhandeling, die ik aangehaald heb, wordt betoogd dat Nederland allergunstigst gelegen
is tegen overval van buiten : het is , wanneer de defensie goed is ingerigt, onverwinbaar. Zeg niet dat een klein land weinig of niets
vermag. Die stelling wordt gelogenstraft uit hetgeen vroeger is gebeurd , en uit hetgeen nu plaats heeft. Zagen wij niet onlangs dat
Denemarken door gansch Duitschland aangevallen , met eere stand
hield P Wanneer men zegt dat een-klein land niet tegen overmagt
bestand is , vergeet men hoe juist in ons vaderland gebleken is
dat, onder hooger zegen, een klein land groote dingen vermag. Klein
en groot te geliik, is het kort begrip der historie van ons Gemeenebest. Werp mij niet tegen ; de tijden veranderen , en met deze de
menschen. Ik neem de tegenwerping niet aan ; de tijden veranderen ; niet , in dit opzigt , de menschen ; ten ware wij van onze
voorvaderen een verbasterd nageslacht zijn. Ik durf hopen dat wij
ons hunner waardig zouden betoonen , in omstandigheden gelijksoortig aan die waarin zij hebben geleefd ; ook onze dagen hebben
het bewijs geleverd dat, wanneer Nederland bedreigd wordt, bereidvaardigheid en veerkracht der vaderlandsliefde niet ontbreekt.
Men heeft gezegd, dat zelfs groote Staten voor de vereenigde kracht
van andere Mogendheden bezwijken, en tot bewijs Frankrijk in
1814 en 1815 genoemd. Ten onregte. Niet Frankrijk , Napoleon
is bezweken ; niet de Natie , de revolutionaire tyrannie , geconcen-
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treerd in een persoon , die de Natie van zich afkeerig had gemaakt , en van alien , behalve van het leger , verlaten en bij kans
overgeleverd werd. Anderen beweeren dat in den winter ons Vaderla-nd kan worden overrompeld, onder begunstiging van het ijs ;
zij beroepen zich op 1795. Ten onregte. De Franschen zijn binnengekomen omdat zij binnengehaald zijn. De vijand weet dat het
ijs een verraderlijke bondgenoot is ; de Franschen in 1672 hebben
de ervaring er van gehad. Holland is in 1795 onder Fransche
heerschappij geraakt, niet omdat de koil de wateren bevloerd, maar
omdat tweedragt de harten vervuld had. Laat ons eendragtig wezen en Nederland zal onverwinbaar zijn. Men heeft vooral daarop
gedrukt, dat geen ]and verdedigbaar is , wanneer de vijand het van
alle kanten bespringt. Ook deze beweering is niet juist. Om een
voorbeeld te noemen , men zij gedachtig aan den zevenjarigen krijg.
Pruissen werd van alle zijden aangevallen , en hierdoor juist heeft
de Koning van Pruissen als veldheer geschitterd, omdat hij , jaren
achtereen , eene, mar gewone berekeningen , onweerstaanbare overmagt weerstond. Er zijn luisterrijke bladzijden in de gedenkschriften ook van ons land. Het is geen overmoed of opgeblazenheid ,
wanneer men op dezen bodem spreekt van hetgeen zelfs eene kleine
Natie vermag. Neen , de geschiedenis levert hier bewijzen van de
ontwikkeling die zij somwijlen , in kritieke oogenblikken , verkrijgt.
Het waren geen woorden zonder kracht, toen in 1639 , om de Spaansche vloot bij Duins te vermeesteren, in vier weken , een petal van
96 schepen in gereedheid gebragt werd ; toen men in 1651 het besluit Dam onze vloot met honderd vijftig schepen te versterken ; toen
Amsterdam in 1673 een voorslag deed om binnen veertien dagen
de landzaten en burgers in de wapenen te brengen , ten getale van
honderd duizend man. De uitzetting van nationale krachten is
naauwelijks voor berekening vatbaar , wanneer zij door groote beginselen in beweging worden gebragt. 1k vereenig mij niet met de
stelling, dat een land niet houdbaar is , wanneer het van alle zijden aangerand wordt. Doch wanneer men aan een yolk die overtuiging geeft , o dan , houd er u van verzekerd , zal het verwinbaar
zijn , ook wanneer men het van eene zijde bespringt.
Wij moeten waarde hechten aan het behoud van een Minister
die aan dergelijke stellingen geen voet geeft. Daarom wensch ik
verwerping van het ons voor te dragen amendement. Tot den geachten ontwerper rigt ik de vraag of hij het niet zal intrekken ?
hij die zelf militair is geweest , en met de lofwaardige susceptibiliteit van een militair bekend is.
1k kan niet eindigen , zonder ten tweede male leedwezen te betuigen dat het lid uit Almelo hier niet is. irk had hem eene gewigtige vraag willen doen. Hij heeft in den aanvang onzer beraadslagingen gezegd , dat , wanneer men Nederland van alle zijden
overvalt , tegenstand nutteloos wordt. Hij beriep zich op den overleden Koning. 1k had hem willen vragen : hebt gij het werkelijk
gehoord ? niet dat ik aan uwe waarheidsliefde twijfel ; maar hebt
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gij inderdaad van hem die voorstelling gehoord ? zou het niet mogelijk wezen dat hij zich niet duidelijk had uitgedrukt, dat gij
hem niet wel verstaan hadt ? Zoo ons gracht medelid mij had geantwoord , dat vergissing onmogelijk was , zou ik hem gezegd hebben : bedenk wanneer die mededeelingen geschied zijn , bedenk dat
de Vorst u die meening in 1848 openbaarde, toen hij door hartzeer op menigerlei wijze verteerd werd ; bedenk dat hij vroeger een
ander gevoelen zou hebben voorgestaan ; dat er tijden en oogenblikken zijn geweest , waarop de held van Quatre-Bras en Waterloo
zich in anderen geest zou uitgelaten hebben ; aan de zinspreuken
zijner voorvaderen gedachtig. Ik noem er slechts twee : „ op God
vertrouwen", en waar het noodig is , „bezwijken in het verdedigen
van de laatste gracht." Zeg niet dat dit ijdele betuigingen zijn;
door hen die naar boven om redding uitzien en tot overwinnen of
sterven bereid zijn, door hen alleen, worden de Natien gered. Zeg
niet dat het hoogdravende gezegden zijn ; de praktijk van twee
jaren in uwe historie heeft aan deze twee gezegden het zegel der
uitvoerlijkheid gehecht ; 1573 en 1672. Op weinige steden na ,
was de vijand meester ; toen verklaarde Willem de Eerste dat hij
met den Vorst der Vorsten een vast verbond had gemaakt ; de
volgende jaren en de volgende eeuwen hebben het bewijs geleverd
dat er zegen op dit woord gerust heeft. Indien ooit , in 1672,
werd Nederland van alle zijden besprongen. Frankrijk en Engeland
met Keulen en Munster zaamgespannen om ons gelijktijdig, ter
zee en te land , en op elk frontier , met overmagt te verpletten ;
Been bondgenoot; de vijand in -Utrecht; moedeloosheid, tweedragt,
verraad. Toen sprak Willem III het andere woord; ook dit heeft
heilrijke vruchten voor Nederland en Europa gehad.
Ik herhaal den wensch dat de begrooting van Oorlog met algemeene stemmen worde aangenomen , en tevens, zonder nu met den
Minister van Binnenlandsche zaken over een belangrijk punt van
het Staatsregt strijd te willen uitlokken , doe ik opmerken dat het
Huis van Oranje , in deze en soortgelijke omstandigheden , de Souvereiniteit waarmee het in 1813 vereerd werd , verdiend heeft.

Meer dan een lid was op mij misnoegd. De heer
„4 Rumor in casa
Storm was pijnlijk getroffen door hetgeen ik over het verband tusschen het
souvereine yolk en het leger gezegd had. De beer van Zuylen van Nyevelt
zou gaarne zich onthouden hebben aan de beraadslagingen deel te nemen ,
doch ik had als onbetwistbaar vooropoezet dat het arnendement aftreding
van den Minister moest ten gevolge hebben ; dit achtte hij noodig te bestrijden, eer de Minister het woord voerde daar anders de voorsteller welligt tot het besluit zou kunnen komen om de wijziging in te trekken.
.

Het lid uit Gelderland a zegt dat breedvoerige beschouwing inbreuk maakt op den tijd der Kamer. Ik gevoel zelf dat ik dikwijls inbreuk op den tijd en de welwillendheid der Kamer mask;
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maar, op mijn standpunt, ben ik somtijds genoodzaakt ter verdediging mijner beginsels in het midden te brengen , wat ik gaarne
achterwege gelaten zou hebben , en indien ik , aldus gedrongen ,
het woord voer, vlei ik mij dat de Kamer die verzachtende omstandigheid niet uit het oog verliest.
Den spreker uit Breda zal ik met kalmte en vrijmoedigheid
antwoorden. Zijn vaderlandsch gevoel werd geschokt bij het hooren dat een Leger noodig zou kunnen zijn , ter voorkoming van
tooneelen gelijksoortig aan die te Parijs. Vaderlandsch gevoel meen
ik ook te bezitten ; doch , onder alle volken , ook de beste, kunnen
zulke gebeurtenissen plaats hebben , wanneer men valsche en gevaarlijke leerstellingen verkondigt. De geschiedenis ook ouzer dagen geeft getuigenis hiervan. Hij gaf te kennen dat , in geval
van oproerige bewegingen , de Natie zich andermaal om den troon
zou scharen , gelijk zij in Maart 1848 heeft gedaan. 1k kom in
geene bijzonderheden omtrent de wijze waarop men zich toen om
den troon geschaard heeft , maar het is niet onbekend dat de toenmalige vooruitgang, directelijk of i -ndirectelijk, met demonstration
en manifestation in verband heeft gestaan , welke op de Grondwetherziening een niet gunstigen en niet legalen invloed gehad hebben.
Dit is de zaak op de zachtste wijze voorgesteld. Mijne woorden
zouden , volgens hem , een bedroevenden indruk bij de burgerij maken.
11 ben van het tegendeel overtuigd; de goede burgerij verlangt
bescherming tegen hen die , blijkens hunne daden , niet onder de
vreedzame ingezetenen kunnen worden geteld.
Wat betreft het vermoeden dat aanneming van het amendement
aftreding van den Minister ten gevolge zou hebben, dit individueel
gevoelen ontleen ik aan heta
p een ik begrijp te behooren tot het karakteristieke van den militairen stand.
De Minister van Oorlog had de goedheid te zeggen : „ Ik betuig den spreker uit de residentie miin hartelijken dank voor de vergemakkelijking mijner
taak en vooral voor de welwillendheid en warme belangstelling die hij mij
betoond heeft." Vervolgens werd het amendement in discussie gebragt.
De heer Storm van 's Gravesande beklaagde zich over de wijs waarop ik
hem aangerand had vooral over de qualificatie van het amendement.

Ik wensch met de meeste eenvoudigheid, bedaardheid en zachtmoedigheid , niet met fijn gesponnen redenen , waartegen het geachte lid uit Deventer gezegd heeft niet opgewassen te zijn , op
de beschuldiging te antwoorden. 1k heb , zegt hij , gesproken op
illoyale wijs. Wanneer mijne woorden zooveel aanleiding geven
tot misverstand en ongenoegen , zou dit kunnen bijdragen om mij,
die hier in de verdediging mijner beginsels dikwerf bijkans alleeu
sta , het stilzwijgen op te leggen. ; dit kan de bedoeling der Kamer
niet zijn. Wat het woord , waaraan men zich ergert , betreft , ik
heb het gebruikt ; de Voorzitter , ook wanneer hij het gehoord had ,
zou mij niet vermaand hebben meer bedachtzaam te zijn, indien
hij de uitdrukking in haar verband verstaan had. 1k Deem de
H.
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Kamer, en bepaaldelijk de leden die mij gehoord hebben , tot getuigen dat het niet in mijne bedoeling kan geweest zijn, te beleedigen dat ik het amendement insidiens heb genoemd , omdat
de steller , meenende den Minister eene dienst te bewijzen , ons en
ook zich zelven een strik om den hals zou geworpen hebben. Mijne
redeneringen waren niet bepaaldelijk tegen dit amendement, maar
— en daarom kwamen zij bij de algemeene beraadslagingen. to
pas — tegen elk amendement gerigt. Het denkbeeld om de begrooting ook van Oorlog gaaf en eenparig aan to nemen kleef ik
nog aan. De Minister wenscht elke bezuiniging in to voeren ,
waarvan hij na rijp overleg bevonden zal hebben , dat zij aan
het leger geen to groot nadeel zal aanbrengen. Op die verklaring
kunnen wij gerust zijn , en doen wat wij voor de overige departementen gedaan hebben. Ten aanhoore van de Kamer en de
Natie, houd ik vol dat het weinig vleijend ware voor den Minister , indien men alle hoofdstukken zonder wijziging aaunam en
alleen het zijne niet. Wij behooren te toonen dat op den man die
een waardig vertegenwoordiger is van het leger , ook door de Kamer prijs gesteld wordt.
De Minister zeide omtrent de strekking van het amendement : „Ik vind
mij genoopt mij tegen dit amendement to verzetten omdat het een wantrouwen te kennen geeft, dat ik niet kan gedoogen. Ik zou er door worden
gelegd aan banden , waaraan ik mij niet kan onderwerpen , en die ik geheel
strijdig acht met mijne verantwoordelijkheid als Minister. Wil men dat ik
verantwoordelijk zal zijn, dan moet men mij ook vrij laten in den werkkring
dien mij de Grondwet aanwijst."
Weldra werd , daar het reeds laat was , en welligt ook om de toenemende
levendigheid der discussie, met 36 tegen 23 stemmen , tot de verdaging besloten tegen den volgenden dag.

* Op 19 December was ik de eerste aan het woord. — Het kwarn mij
voor dat verwerping met overgroote meerderheid van het amendement , door
eene formele verklaring van den Minister omtrent de onvermijdelijkheid van
zijn ontslag , zou worden beslist. Deze stellige verklaring aan den Minister
te vragen, achtte ik het eenvoudigste middel ter bereiking van het doel.

Ik dank de leden die gisteren avond de verdaging hebben ondersteund , voor den tijd van beraad en overleg ook mij daardoor
verleend. 1k stel op den voorgrond dat de geheele Kamer, geen
enkel lid uitgezonderd , den Minister van Oorlog wenscht to behouden niet alleen , maar te behouden op de meest eervolle wijze.
Doch alle verzekeringen aan den Minister omtrent de bedoeling
der leden , hoe welgemeend , beteekenen niets tegenover het votum.
der Kamer , omdat ze weinig of niet ter kennis komen van het
publiek omdat de groote vraag altijd is of het amendement door
de Kamer verworpen of aangenomen werd. Is het dan niet zoo,
dat het goedkeurend votum een ondragelijken blaam op den Minister werpt P Nu heb ik een denkbeeld aan de Kamer voor te dra-
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gen van grooten invloed op de stemming over het amendement. —
Vooraf iets omtrent hetgeen gisteren avond heeft plaats gegrepen;
opdat niet een min voorzigtig woord nadeelig werke op hetgeen
ik in het belang van het Vaderland voorstel.
Het lid nit Almelo dank ik voor hetgeen hij omtrent den overleden Koning gezegd heeft 1. Ik heb mij verzet tegen het overleg
van ons medelid in militaire zaken. Het is buiten mijne schuld dat
hij niet tegenwoordig geweest is; want, in bet begin mijner rede,
toen hij nog in de zaal was, hob ik verklaard eene tegenstelling to
zullen maken tusschen de stelsels van dezen Minister van Oorlog
en van het vorige Rewind; ook heb ik in zijn afwezen niets gezegd dan hetgeen ik in zijne tegenwoordigheid (welligt een weinig
sterker) zou gezegd hebben; namelijk dat sommige denkbeelden in
zijne belangrijke rede mij voorkwamen, op grond ook van onze
vaderlandsche historie, aan tegenspraak onderhevig to zijn. Voorzeker niemand zal hem van lafhartigheid verdenken. [ndien or
dwaling geweest is, was het dwaling van het verstand, niet van
het hart. Het is overbekend dat hij zich steeds met cordaatheid
heeft verzet tegen al wat den schijn had van verdrukking, dat hij
dit niet alleen met woorden maar met daden getoond, dat hij een
vaderlandschen inborst, reeds als jongeling, tegenover de Napoleontische overheersching geopenbaard heeft.
Ik wil nu, wat ik gisteren avond niet zou gedaan hebben , eon
woord terugnemen dat den voorsteller geergerd heeft Ik zelf
veroordeel het thans, en waarom? niet omdat ik tot de orde kon
geroepen worden. De Kamer heeft mijne uitlegging betternd; het
woord, in het verband der zinsnede, was niet onparlementair; maar
ik veroordeel de uitdrukking thans, omdat sommige woorden door
het gebruik zoo ongunstige beteekenis hebben verkregen, dat
ze, hoe ook met andere uitdrukkingen omkleed, in eene Vergadering, waar het niet altijd mogelijk is bet verband terstond met
juistheid te vatten, aanleiding geven tot misverstand. De suseeptibiliteit was te meer regtmatig, omdat ik, tervij1 ik voor den
eenen krijgsman als verdediger van het punt van eer optrad, dezelfde billijke ligtgeraaktheid in con anderen krijgsman to weinig
in het oog hield.
Het votutn dat we zullen uitbrengen, is voor den Minister minder dan voor het Vaderland gewigtig. Ik ben overtuigd dat hij
Met zoo gehecht is aan zijne betrekking, dat hij eon aarzelen die
neder to leggen, wanneer hij Gene ondergeschiktc houding tegenover doze Kamer eon mocten aannemen. De zaak is van belang
voor het Ministerie. 1k weet dat men daarvan goon 1;a -billets1 „Het eenige waaromtrent ik het oordeel van den Koning heb flangehaald, betrof een besluit in een kabinetsraad in overeenstemming met den
Koning genomen, en dat bier op neer komt dat in tijd van oorlog onze
krachten niet moesten versnipperd worden in besloten vestingen en men bedacht moest zijn op een geconcentreerd stelsel van verdediging."
Het woord insidieus.
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questie zal maker, maar ze raakt toch het belang en de eer van
het geheele Ministerie. Het zal zonderling zijn wanneer, volgens
de vergelijking van het lid uit Sneek a, de Minister en ik in eene
vesting opgesloten zijnde, geen enkel lid van het Ministerie ons
te hulp komt. De zaak is van belang voor het Vaderland, omdat
het wenschelijk is dat het Ministerie ondersteund worde; een
„ministre de coalition ," gelijk er in Frankrijk meermalen bestaan
heeft, is welligt bet eenige dat met de behoefte van het oogenblik
overeenkomt. Ik reken dit aan het Ministerie niet tot verdienste,
evenmin als aan ons dat wij het ondersteunen; ondersteuning is
voor alle partijen van belang, en men zou groot nadeel aan het
Vaderland berokkenen, indien men alweder begon pogingen aan te
wenden ono het pas opgetreden Ministerie te doen vallen. Met
bescheidenheid vraag ik: welke zijn de zwarigheden, welke, na de
rondborstige verklaring van den Minister, de gevaren waartegen
het amendement behoedt? tegen geldverspilling? tegen het niet in
beraad nemen der slooping van de vestingen aan den Ijssel? tegen
het niet vragen orn voorlichting aan hen die tot raadgeven bevoegd
zijn ? Blijft die vrees, blijven die bezwaren nog over, na hetgeen
de Minister gezegd heeft? wanneer men in het oog houdt de verantwoordelijkheid, zoo als hij ze gevoelt, niet alleen de verantwoordelijkheid welke in de Grondwet, maar ook die welke geschreven
is in het hart? — Hebben wij niet dezer dagen van den Minister
van Finantien, in eene rede welke de Kamer met veel belangstelling gehoord heeft, vernomen dat hij eene hoogere verantwoordelijkheid kent dan die van de Grondwet? is dit niet het denkbeeld
ook van den Minister van Oorlog? Ofschoon ik hoogen prijs stel
op de gromlwettige verantwoordelijkheid, geloof ik dat de Kamer
en de Natie zich zullen verblijden, wanneer een Nederlandsch Minister ook buitendien de verantwoordelijkheid van eenvoudig pligtbesef kent.
Wat is het voorname argument van den voorsteller en van hen
die hebben gesproken in zijn zin en geest? Wij hebben reeds zoo
dikwijls, zoovele jaren achtereen, van ininisteriele verantwoordelijkheid gehoord; het is eene uitvlugt der verlegenheid van het
oogenblik; het is een waarborg welke niets beduidt. Ik geef toe
dat deze opmerking grond heeft in hetgeen menigwerf in deze vergaderzaal geschied is. ilk weet, en bij velen in den Lande zal
het niet vergeten zijn, dat de voorsteller en andere leden der Kamer zich met kracht tegen geldverspillen verzet hebben. Bij de
verdienstelijkheid van zijn geslacht in de geschiedenis der wetenschap, mag ook deze pligtbetrachting met eere worden vermeld.
Ik stel er zelf hoogen prijs op, dat ik tegen vele maatregelen en
misbruiken met verontwaardiging opkwam. Maar ik vraag: houdt
men genoeg in het oog de verandering van tijden en omstandigheden? bedenkt men dat de Kamer, vroeger bijkans onvermogend, bijkans alvermogend is geworden; dat we thans eene Kamer
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hebben die Ministerial. verteert ; eene Kamer die , tegen wil en
dank , het regeren schier onmogelijk zou kunnen maken ; eene
Kamer die , wel ver van tegenstand bij het Gouvernement te ontmoeten , zelve gevoelt dat zij leiding van het Gouvernement behoeft ? Is dit geene verandering van tijden en omstandigheden ?
behoort dit geen invloed op onze beschouwingen te hebben ? De
Kamer heeft toezigt en veto; heeft het regt van amendement, het
onderzoek eener jaarlijksche begrootiiig , het regt van interpellatie
iederen dag. De Kamer zal ontvangen eene wet regelende de ministeriele verantwoordelijkheid , eene wet op de finantiele rekenpligtigheid , eene wet op het regt van enciate. Indien dit Diet
genoeg is , indien men nu nog vreest voor de Ministers, indien
men nu nog noodig acht het Ministerie op allerhande wijzen in
bed wang te houden , zou men molten vragen of de Kamer niet te
weinig op eigen zedelijken moed en politieke veerkracht rekening
maakt ? Indien men aan zoodanigen overvloed van hulpmiddelen
niet genoeg heeft, welk oordeel spreekt men over zich zelven uit?
Voorwaar,, wanneer men de geschiedenis van onzen tijd en al wat
ons omringt nagaat , is het blijkbaar dat men aldus , wel verre van
te erlangen die mate van wezenlijke vrijheid welke wij alien wenschen , integendeel het Vaderland vroeg of laat , misschien weldra,
zal brengen in een toestand van verwarring en ontbinding, waaruit
erger willekeur zal ontstaan dan onder het zoogenaamde stelsel
van behoud.
Ik herhaal : het is aller wensch den Minister te behouden. Het
was aandoenlijk te zien hoe de Minister gisteren, onder de parkmentaire vormen , waarmede hij minder bekend is, te worstelen
had ; treffend hoe hij , door de taal van het hart, alle bezwaren
overwon. Welaan , ik verzoek hem nu , met dezelfde cordaatheid
waarmede hij verscheidene malen het woord heeft gevoerd , te verklaren , of het denkbeeld dat , door aanneming van het amendement , zijne positie als hoofd van het Departement gecompromitteerd is , bij hem opkwam ten gevolge van de rede die ik in de
Kamer geh,ouden heb , dan wet van het oogenblik of dat hij met he
amendement bekend werd? Of hij gisteren in deze Kamer gekomen
is met de overtuiging dat , wanneer het amendement wierd aangenomen , hij geen Minister zou kunnen blijven , dan wel of die
overtuiging het gevolg is geweest van hetgeen ik sprak ? Ik heb
op die verklaring regt ; want, zoo de opvatting door mijne woorden veroorzaakt is , zal door velen , in en buiten de Kamer , geoordeeld worden dat ik zaden van tweedragt in de Kamer heb
gestrooid. Is daarentegen de Minister zelf met dit denkbeeld in
de Kamer gekomen , dan heb ik aanspraak op erkentelijkheid , omdat ik getoond heb het gevaar waarin het amendement ons brengt.
Indien de Minister de verklaring aflegt dat zijne wijze van zien
het gevolg is van mijne rede, zal ik welligt zelf voor het amendement stemmen. En waarom ? wanneer de Minister die verklaring
afiegt, beschouw ik den indruk als voorbijgaande; dan zal die wel
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uitgewischt worden. Indien hij het tegenovergestelde verklaart ,
zeg ik tot al mijne medeleden : stemt tegen het amendement, want
dan is geen verandering in het besluit van den Minister denkbaar.
\Vat zal het gevolg zijn? dat Nederland verliezen zal een Minister
van Oorlog dien de gansche Kamer wenscht te behouden; dat men
hem zal verliezen , omdat hij te veel gehecht is aan het punt van
eer, omdat hij te zeer vasthoudt aan hetgeen ook den Nederlandschen krijgsrnan kenmerkt en versiert.
ilk wend mij nog eenmaal tot den voorsteller van het amendement. Gij zijt nog geheel vrij ; zoo iemand aan uwe bedoelingen
kola hebben getwijfeld, de wijze waarop gij het amendement verdedigd hebt, Dam alle verdenkingen weg. Gij zijt vrij ; neem uw
amende.ment terug, trek het in. Zoudt gij , Indien het op dit
oogenblik van u afhing, de aanneming inderdaad wenschelijk achten ; ik zeg Diet bij de zekerheid , maar bij de mogelijkheid , dat
de Minister volhardt in zijn besluit ? en , zoo gij zelf de aanneming ilia wenschelijk ache, waartoe volhardt ge? immers niet om de
eer der volharding ? door de zelfverloochening der toegeeflijkheid,
zal grooter eer bij de Kamer en de Natie worden behaald. Ik
meen te mogen zeggen , en ik vrees geen wederspraak : gij zelf
waart gisteren avond , onder den indruk van de rede des Ministers,
getroffen en geroerd. Men bedriegt zich zelden , wanneer men ,
ten koste der eigenliefde, de inspraak van het hart volgt.
1k zal dus de verklaring van den Minister afwachten, en wanneer zij tegen mijne verwachting uitvalt, dan zal mijn eenig wanbedrijf geweest zijn dat ik een te hoog denkbeeld heb gekoesterd
van de fierheid , van de betamelijke hooghartigheid, die elken krijgsman betaamt. Indien eene verklaring afgelegd wordt, gelijk ik ze
te gemoet zie , dan zeg ik : laat ons toonen dat , boven alle politieke verscheidenheid , hooger doel ons vereenigt, dat er eene taal
is die in deze Kamer wee'rklank vindt , omdat zij beter waarborgen
geeft dan alle constitutionele vormen , omdat zij overeenkomt met
datgene waardoor het Vaderland en groot geweest is , en alleen
groot kan zijn in de toekomst ; omdat die ronde taal zich vereenigt
met het denkbeeld waarop ieder regtgeaard Nederlander prijs stelt:
het denkbeeld van eenvoudigheid en rondborstigheid , van Nederlandsche goede trouw !
1)e Minister sprak , geheel overeenkomstig mijn wensch en verwachting :
„Na de verklaring , welke ik gisteren voor deze Vergadering heb afgelegd
omtrent den indruk , dien het amendement op mij te weeg heeft gebragt, had
ik gedacht dat het niet noodig zou zijn geweest hierop andermaal terug te
komen. Echter moet ik dit thans doen, en wel omdat men aan dat amendement bet voorkomen heeft willen geven van eene welwillende bedoeling ,
namelijk om mij te ondersteunen. Maar,, ik heb geen steun gevraagd ; ik
verwacht dien zelfs niet van het comite van defensie ; ik vraag dien aan
niemand. Aan het hoofd geplaatst van het 1)epartement van Oorlog , vermeen ik genoegzame zelfstandigheid te moeten bezitten om mij tegen alien
invloed , van wel ken aard ook , te waarborgen , en ik geloof in mijne langdurige loopbaan bewijzen te hebben gegeven , dat ik eenige zelfstandigheid
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bezit. Op het hooge standpunt, waarop het den Koning behaagd heeft mij
te plaatsen , wil ik mij Diet regts en links laten ondersteunen daardoor toch
zou ik voor het oog van 't leger en der Natie staan als een Minister , die
van alle kanten gestut moet worden , en ik hoop dat dit bet geval niet is.
De geeerde spreker uit de residentie heeft gevraagd , of ik in deze Kamer
was gekomen met bet vaste plan om mij tegen het amendement te verzetten ,
en of het reeds dadelijk dien indruk op mij had te weeg gebragt, dat ik
vermeende bij de aanneming van hetzelve geen Minister te kunnen blijven.

1k zal dien gaerden spreker, aan wien ik zooveel dank verschuldigd ben,
ronduit verklaren, dat, zoodra het gaerde lid uit Overijssel te koala?, fia, '.
dat hij het amendement zou voorstellen, ik tuen reeds dadelijh voornemen
opvatte, om, bij aanneming van het amendment , mijn ontslag in te dienen ,
omdat tk daarin een blijh van wantrouwen zou moeten zien."
De heer Storm van 's Gravesande trok hierop bet amendement in. Inamers , zeide hij , wanneer door hem , na de stellige verklaring des Ministers ,
gepersisteerd wierd , zou hij niet alleen wantrouwen toonen , maar den schijn
op zich laden , als of hij den nieuw opgetreden Minister belemmeren
Noch het een noch het ander lag in zijne bedoeling : hij wilde ook zelfs den
minsten schijn daarvan vermijden ; het was hem ernst toen hij verklaarde
zijn amendement voor te stellen , in het belang zoowel van den Minister als
in dat der zaak zelve. Daarom aarzelde hij thans niet het amendement in
te trekken.
Toen , eindelijk , zeide de Minister van Justitie : „Even als de Minister
van Oorlog, waren al de andere Ministers reeds dadelijk van oordeel dat,
zoo bet amendement wierd aangenomen , in die aanneming een blijk van
wantrouwen jegens den Minister gezien zou moeten worden. Nadat nu de
zaak zoodanigen loop genomen heeft en de voorsteller de verkeerde gevolgen
die het zou kunnen hebben , ziende , dit heeft ingetrokken , nu meen ik dat
bet oogenblik gekomen is , om te verklaren dat al de Ministers bet met
hunnen ambtgenoot eens zijn."
Sommigen dachten dat van bet bondgenootschap had moeten blijken, eer
de strijd beslist was.

27 Maart 18544.
* Er was een Ontwerp tot verhooging der begrooting van Oorlog. De
oppositie wilde de verhooging toestaan , enkel , bij de onzekerheid der gevolgen van het losbranden van den oorloo. in het Oosten , als tijdelijken maatregel om buitengewone omstandigheden. De heer
Thorbecke begon met de vraag :
b
welk verband is er tusschen deze aanvraag en de omstandigheden buiten
's lands ? Bijkans alle sprekers waren tegen duurzame verhooging ofschoon
door de Regering , wier verlangen de beer Storm van 's Gravesande krachtig
ondersteunde, blijvende verhooging bedoeld werd.

1k ben in de tegenovergestelde rigting. Vermits evenwel dit woord
moet worden gepreciseerd , voeg ik er bij , in de rigting tegenovergesteld aan die leden , welke hunne stem aan de voordragt kunnen geven , enkel om het buitengewone der omstandigheden. 1k
ben met ons geacht medelid uit Deventer a grootendeels homogeen.
Ook voor mij is , bij het lezen en herlezen van de stukken door
de Regering medegedeeld , over de gronden van deze voordragt een
twijfelachtig, een dubbel , een tweeerlei licht gevallen. Nu eens
wordt zij aangeprezen, op grond van den politieken toestand waarin wij , sedert December , geraakt zijn ; dan weder omdat zij overa STORM VAN 'S GRAVESANDE.

366 ----eenkomt met de blijvende behoefte der verdediging van ons land.
Geneigd tot dus verre, behoudens het onderzoek omtrent afzonderlijke posten , mijne stem aan de voordragt te geven , zou ik het
bezwaarlijk kunnen doers om buitengewone omstandigheden van het
oogenblik , om verandering sedert December ; maar wel omdat ik
meen dat , wat nu verlangd wordt , reeds in September , welligt
veel vroeger had moeten worden gevraagd. Zijn wij sedert December inderdaad in andere omstandigheden geraakt ? zijn wij , wat
eigen toestand en onmisbaarheid van voorziening betreft, in erger
toestand dan we waren in December ? dan we geweest zijn sedert
eene reeks van jaren, bepaaldelijk sedert 1848 ? Ik plaats mij eenigermate op een ongunstig terrein ; want hetgeen in vroeger jaren
te vreezen was , is met gebeurd en nu zullen we al ligt ons diets
maken , dat gevaren , welke ons niet hebben getroffen , ook niet
hebben bestaan ; maar ik vraag u , wanneer wij met oupartijdigheid
een blik terugwerpen , is er dan vroeger minder reden geweest om
te voorzien in de verdediging van het land dan op dit oogenblik ?
in 1849 , toen geheel Europa nog zich in woeling en gisting beyond ? in Augustus 1850 , toen Pruissen en Oostenrijk bijkans met
uitgetogen zwaard tegenover elkander hebben gestaan ? Had men
toen niet evenzeer tafereelen van hetgeen nog meer in de nabij
heid bedreigde , kunnen schetsen ? Was het bij de veranderingen
in Frankrijk te voorzien , dat de rust in Europa zou bewaard blijYen ? dat de overige mogendheden van Europa , met zooveel bereidvaardigheid gedweeheid zou ik bijkans zeggen vergetelheid zelfs van hetgeen pligt scheen , zich zouden gevoegd hebben
mar hetgeen feitelijk tot stand kwam ? Naar mate wij nader tot
aan het jaar 1848 terugzien , hebben wij in gevaarlijker toestand
verkeerd. Het gevaar is van lieverlede telkens meer aan het wijken
geraakt. Nu zal men antwoorden : „Juist sedert December is dit
het geval niet meer." Laat ons zien. Wachtel' we ons van al te
zeer door den indruk van het oogenblik te worden medegesleept.
Schrikverwekkend is het vooruitzigt van een oorlog tusschen de grootste mogendheden van Europa; men vreest dat het vuur zich welligt over geheel Europa zal verspreiden. Evenwel ook wij hebben
meermalen beleefd dat, wanneer men een algemeenen oorlog te
gemoet zag , de worsteling zich binnen veel enger perken geconcentreerd heeft. Stel die schrikbeelden ter zijde en vraag u
met onbevangenheid af: is er in de ontwikkeling der gebeurtenissen
sedert December, wat de onmiddellii ke wending bepaaldelijk voor
ons land betreft , reden om meer dan vroeger bekommerd te zijn ?
Mij is het antwoord, ook na de inlichtingen die oils dezen morgen
gegeven zijn , twijfelachtig , en ik vraag nog , met den spreker uit
Maastricht : in welk verband is eigenlijk dit voorstel met de politieke omstandigheden sedert December ?
Ik zou bijkans verder durven gaan , en zeggen , wij zijn in eenigzins verbeterden toestand geraakt. Immers, bij al het angstverwekkende voor een groot deel van Europa , molten wij voor ons eigen
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land twee lichtpunten niet vergeten. Het eerste : de alliantie tusschen Frankrijk en Engeland , de geheele strekking en werking
van dit bondgenootschap , heeft de oorlogskansen naar het Oosten
overgebragt , en onzen voormuur , Belgie , veel meer clan. in vroeger
jaren het geval was , in veiligheid gesteld. Het tweede punt is :
een oorlog , gelijk die welke thans gevoerd zal worden , geeft afleiding aan de bestanddeelen van onrust en gisting , die inzonderheid nog in Frankrijk bestaan ; strekt aldaar tot bevestiging van
den keizerlijken zetel , en geeft ons alzoo voor Belgie , ook tegen
anarchieke woelingen , een waarborg te meer.
Ik zou dus bijna durven beweeren dat Nederland in minder gevaarlijken toestand is dan in December ; ik weet het is paradox,
maar wij weten ook dat de waarheid somtijds , misschien dikwerf ,
paradox is.
Indien ik aldus een der steunpunten am den Minister van Oorlog ontneem , wensch ik het ander steunpunt , behoefte aan krachtiger verdedigingsniiddelen in 't algemeen , te versterken. Niet
in hetgeen sedert December gebeurd is , maar in de algemeene
strekking der gebeurtenissen van onzen leeftijd ligt de wenschelijkheid , de onmisbaarheid van voorziening. In tijden gelijk wij beleven zijn Staten van den tweeden rang altijd in gevaar , omdat ,
meer dau ooit , het onregt gesystematiseerd is.
Men zal mij te gemoet voeren : „het tegendeel is blijkbaar ;
vroeger kon dit waar zijn ; nu niet meer.'' Let op hetgeen we
thans aanschouwen ; let op de edelmoedigheid , welke door de Westersche mogendheden in het beveiligen van Turkije ten toon gespreid wordt ; misken de drijfveer niet der opofferingen , die zij
zich getroosten ; lees de waarlijk schoone stukken die men in het
licht geeft ; waardeer de belangeloosheid en de zelfopoffering , waarmee goed en bloed aan de handhaving van het regt worden besteed. Ik erken dat de belangstelling in den zieken man algemeen
is ; maar ik durf vermoeden dat de oorzaak misschien bij alle de
mogendheden hierin moet worden gezocht , dat het nog niet gelukt
is eene overeenkomst omtrent de bij uitnemendheid bekoorlijke nalatenschap van den zieken man te treffen. Ik mag dus , uit die
schijnbare edelmoedigheid , voor als nog geen argument voor de veiligheid der Staten van den tweeden rang trekken ; vooral niet op Nederlandschen bodem. Ofschoon ook nu weder het voorregt ons te
beurt valt met alle Mogendheden op goeden voet te staan en daarvan
in officiele stukken de verzekering te ontvangen — hebben wij in
1830, 1831 en 1832, te midden van de belangstelling der Mogendheden, en ook vooral van de in deze Kamer dikwijls besprokene
belangeloosheid van Rusland 1 , ondervonden dat die welwillendheid
ons niet vrijgewaard heeft van hetgeen voor het algemeen belang
van Europa , ook ten onzen koste , noodzakelijk gekeurd werd.
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Nu is mijne redenering deze : indien wij in dergelijke omstandigheden , Diet sedert December 1853, maar sedert September en
ook nog veel vroeger , verkeerd hebben , wat is dan voor Nederland
onmisbaar ? Geen buitengewone inspanning die naar een toestand
van oorlog zweemt ; geen gewapende vrede van zoodanigen aard ,
als waarvan het geachte lid uit Maastricht te regt zeide dat zij
naar eene uitterende krankheid gelijkt ; maar althans een goede
kern van het leger , bij welke zich , in buitengewone omstandigheden, eene magt aansluite genoegzaam ter behoorlijke verdediging
van het land. In gewone omstandigheden moet de kiem daar zijn
van hetgeen onverwijld , bij improvisatien der Europesche diplomatie , zou kunnen worden vereischt. Hebben wij in de laatste
jaren zoodanige kern gehad Ik betwijfel het ; Diet uit eigen oordeel,
maar op grout' van hetgeen door deskundigen , jaren achtereen ook
hier, inzonderheid door den afgevaardigde uit Deventer a met zooveel kracht van taal gezegd is. Hebben zij gelijk , dan is de voorname oorzaak dezer voordragt (en gaarne zag ik dit door den Minister
erkend) niet de buitengewone politieke toestand , maar de overdreven en onbedacitizanze zuc/it tot bezniniging , die de veiligheid van
den Staat op het spel gebragt heeft. Gaarne voeg ik mij bij hen
die in het Voorloopig Verslag van oordeel zijn dat er sedert het
jaar 1848 al te zeer , en vooral met te weinig regel of stelsel , is
bezuinigd op de uitgaven van het leger , en dat hierin volstrekt
moet worden voorzien. De schuld ligt Diet bij een Ministerie ,
maar bij meer dan een ; ook de tegenwoordige Minister — hij
houde mij dit ten goede — heeft zich daaraan schuldig gemaakt,
toen hij , lid van een ander Kabinet , in het najaar van 1852 verklaarde dat men aan f 10,400,000 genoeg had. Natuurlijk dat ik,
nu ook hij zelf in eene tegenovergestelde rigting geraakt is ,
hem gaarne ondersteun. Ik ben genegen deze voordragt aan te
nemen omdat ik overhel tot de gedachte dat wij 12 millioen, althans eene aanmerkelijke verhooging, zullen noodig hebben , als
normaal bedrag der begrooting van Oorlog. Al ware ik daar Diet
van overtuigd , ook dan zou ik huiverig zijn deze voordragt te
verwerpen ; de verantwoordelijkheid is groot. Evenwel zij rust meer
nog op het Gouvernement dan op de leden der Kamer. Het Gouvernement kan gerekend worden bijzonderheden te weteii , die voor
mededeeling niet vatbaar zijn.
Ik zal mij niet laten terughouden door hetgeen gezegd is over
onzen ifinantielen toestand ; naar mate de toestand onzer finantien
verbetert, moet men te meer op verdediging van het welvarende
land bedacht zijn. Ook niet door de aanmerking dat verhooging
voor de Marine gelijktijdig moest worden gevraagd. Ik herinner
mij dat dikwijls , reeds in vroeger eeuw , terwiji over de prioriteit
van Oorlog of Marine getwist werd , noch voor Oorlog, noch voor
Marine gezorgd is.
Ik voeg bier evenwel een protest bij. Ik ben wel geneigd de
,
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voordragt aan te nemen, omdat mij deze verhooging, ook als blfivende uitgave , noodzakelijk schijnt ; ongaarne zag ik echter dat
de gewigtige vraag thans eenigermate ook voor het vervolg beslist
of gepraejudiciceerd wierd. Met den afgevaardigde uit Maastricht
en anderen, ben ik liet eens dat niet tusschentijds een zoo gewigtig
punt behoort te worden uitgemaakt ; we moeten daaromtrent vrij
blijven. Het is te meer noodig dit te doen uitkomen , omdat, nit
het Voorloopig Verslag en de Memorie van Beantwoordiug, zeer
ligt tot het geschied-zijn van dergelijke eindregeling zou worden
geargumenteerd. Tegen deze verkeerde gevolgtrekking wensch ik
beveiligd te zijn. Ook later wensch ik omtrent het onmisbare bedrag deskundigen te raadplegen. Tegen het maximum van den bij
de Grondwet bepaalden termijn voor de dienst der miliciens heb
ik groot bezwaar.
Twee vragen nog. Eene vraag aan de Ministers : zijn zij van
oordeel dat, wanneer deze wet wordt aangenomen, bet Vaderland,
zoolang de wetten op de nationale militie en de schutterijeit niet
gewijzigd zijn, in verdedigbaren toestand verkeert?
Eene andere vraag aan hen a , die met zooveel nadruk ook over
die wetten en de noodzakelijkheid althans van partiele herziening
het woord gevoerd hebben. wanneer de ophelderingen der Ministers niet voldoende zijn, zal dan alles moeten worden afgestemd?
zou er niet een middel van meer vredelievenden aard zijn , de nitoefening van het grondwettig initiatiefi

*** De beer Thorbecke, die mij op meer dan een punt beantwoordde ,
stelde een amendement voor , waarbij, door inlassching van het „uit hoofde
van buitengewone omstandigheden" in den considerans, de verhooging als
exceptioneel werd gekenmerkt. De Minister van Oorlog liet zich (ook de
Minister van Buitenlandsche zaken was tegenwoordig) bewegen tot overneming , onder de voorwaarde , die evenwel niet in stemming gebragt werd ,
van non-prejudicie voor het vervolg. Eene noodelooze toegeeflijkbeid, waarmee de zege door de oppositie behaald, en waarvan later meermalen , door
verwijzing naar den considerans, tegen den Minister gebruik geinaakt werd.
Ik veroorloofde mij op het bejammerenswaardige van zoodanige condescendance te wijzen in mijne repliek.

Minder dan ooit behoort men , bij de begrooting van het Department van Oorlog, voor den land te wijken. Ik wensch to antwoorden , eerst aan enkele leden , die gisteren betuigd hebben dat
mijne rede een overwegenden invloed op hunne besehouwingen gchad heeft , en daarna op hetgeen straks door den afgevaardigde
uit Maastricht b tegen mij is aangevoerd.
Ik doe gaarne zooveel mogelijk genoegen aan iedereen, vooral
aan ieder lid van deze Kamer. Evenwel het lid nit Almelo C zal,
bij onze parlementaire verhouding , het mij niet ten k wade duiden,
zoo ik gisteren 'met schrik vernomen heb , dat hij mij met onvera GEVERS VAN ENDEGEEST
HOEVELL.
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deeld genoegen gehoord had en nu tegen de wet was. Het heeft
mij te meer Teed gedaan , om de vaste overtuiging dat , als ik niet
gesproken had, hij (dit is immers ontwijfelbaar?) voor zou hebben
gestemd. Het lid uit Dokkum a heeft reede gezegd dat, terwijl hij
in een toestand van onzekerheid in de Kamer gekomen was , ik hem
tot beslissing gebragt had ; ik twijfel niet of dit is het geval ook
met andere leden , die zich gisteren tegen de wet hebben verklaard.
Ik ben dus voor het Ministerie een ougelukkig bondgenoot en
onderstel dat het mij liever tot tegenpartij dan tot medestander
zal hebben.
Evenwel ik heb slechts een voorwendsel geschonken 1 ; een voorwendsel is weinig beteekenend, zoodra het als voorwendsel openbaar
is. Dit is hier het geval. Reeds gisteren was het voor nieniand
twijfelachtig dat niemand zich , door een goedkeurend votum , verbond dit cijfer als normaal te beschouwen. Zoo iemand , dan heb
ik meermalen te kennen gegeven dat men met iiaauwkeurigheid moet
letten op de aanvragen van wege het Departement van Oorlog. Ook
in deze voordragt zijn onderscheidene punten , waarover ik nog
gaarne eene gedachten-wisseling tusschen den Minister en den spreker nit Deventer b zou vernemen. Het bezwaar van het in dienst
houden der miliciens gedurende een vol jaar weegt bij mij zwaar;
ook omdat het lid uit Deventer , bij uituemendheid deskundige , in
1853 gezegd heeft : „Bij de infanterie is het gebleken , dat zij ,
die tegenwoordig vier maanden onder de wapenen zijn , niet veel
minder geoefend zzyn dan zij die vroeger anderhalf jaar in dienst
stonden." In het algemeen behoort men scherp op de uitgaven
voor Oorlog te letten. Waarom ? omdat wij alien weten dat , door
eene politiek , die niet doeltreffend kon zijn, een schuldenlast , die
een groot deel onzer finantiele krachten verteert, op het land
gelegd werd, en dat er wel eens , in stede van vaderlandlievende
naauwgezetheid bij het gebruik van de gelden , schroomelijke geldverspilling geweest is.
Wat men uit mijne rede ontleende was een voorwendsel. Het
gevaar dat ik in de algemeene omstandigheden aanwees , is niet
geringer , maar grooter dan hetgeen het Gouvernement ziet in de
gebeurtenissen sedert December.
Ik kan niet aannemen dat ik waarlijk op gemelde leden zoo
krachtigen invloed gehad heb. 1k spreek niet van het medelid uit
Zwolle c die mijne rede — ik weet niet waarmee zij dit epitheton
verdiend heeft
enaakeche behandeling noemt van de zoo bij
uitnemendheid gewigtige zaak. Maar , al had ik gemeend , door
hetgeen ik gisteren zeide omtrent de omstandigheden sedert December , eene parlementaire onhandigheid te zullen begaan en mis1 Afgeleid uit de betuiging dat ik, voor mij zelven , niet om den buitengewonen toestand van bet oogenblik , maar eer mu blijvende behoefte , de
voordragt aannemen zou.
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iets waaromtrent ik volkomen gerust ben , want de stroom
schien
der opinie is , na de toegeeflijkheid van den Minister , thus in
geheel anderen zin — de wet te zullen doen vallen , dan nog zou
ik (om het gewigt der juistheid van beschouwing in zoodanig onderwerp) gesproken hebben ; aan twee pligten van den volksvertegenwoordiger gedachtig ; vrijmoedige tegenspraak van een Gouvernement , ook dat men wenscht te ondersteunen ; oiibeschroornde
bestrijding van eene partij , wier beginselen tegen de on ze gerigt zijn.
Ik heb mij Diet kunnen overtuigen , bij de lezing der stukken ,
dat verandering sedert December oorzaak is der voordragt , en wat
de Minister zoo even gezegd heeft, toont dat ik gelijk had. De
Minister zag , reeds in September , de noodzakelijkheid van hetgeen
nu verlangd wordt. Hieromtrent had ik inlichting noodig; want als
mij naderhand te gemoet gevoerd werd ; hoe is het mogelijk dat
op grond , zoo het heette , van de politieke omstandigheden sedert
December , als of ze ook niet reeds vroeger dreigend waren , voor
de wet hebt gestemd , kon ik Diet volstaan met het antwoord ; het
Gouvernement moest ondersteund worden ; eene Regering zal waarlijk steun vinden alleen in hen die , zonder berekening weerspreken ,
zoo dikwerf, volgens hun overtuiging, rondborstige tegenspraak vereischt wordt. Doch ik wees ook op een anderen pligt ; onbeschroomd
bestrijden van eene partij wier beginselen tegen de onze gerigt zijn.
Ministers moeten in dit opzigt met prijzenswaardige behoedzaamheid te werk gaan ; een lid der Kamer is meer vrij en onbelemmerd. Bij de behandeling dezer voordragt moest worden herinnerd
aan die — ik herhaal het woord dat aan het lid uit Maastricht
ergerlijk geweest is — onoverdachte en overdrevene bezuiniging ,
die in de oorlogsaitgaven na 1848 heeft plaats gehad.
De gestadige aandrang is Diet te ontkennen , — in deze Kamer
zijn we meermalen getuigen er van geweest — tot vermindering der
uitgaven voor het Departement van Oorlog. Ook hiervoor werd de
redenering gebezigd , waarvan onlaiigs een onzer medeleden gewag
maakte , de redenering van den graankorrel; door de geleerden ,
indien ik het wel heb, sorites genoemd. Men zeide : lien millioen
is genoeg ; waarom Diet negen en een half? waarom Diet negen,
en , zoo negen genoeg is , waarom zou niet acht en een half genoeg zijn ? en aldus had men, door wegcijfering van ettelijke millioenen , het eindcijfer van zes millioen bereikt. Sommigen zelfs ,
ofschoon ze niet openlijk voor hun gevoelen uitkwamen , meenden
dat men het met veel minder doen kon ; men moest, niet op zijne
kracht, maar op zijn refit steunen. Immers, zeiden zij en vergaten
de autecedenten van 1572 en 1672 ; wanneer de vijand het ernstig
wil , wordt Nederland onvermijdelijk overheerd 1.
Deze rigting der denkbeelden heeft op het Gouvernement , op
de onderscheidene Ministerien , op deskundigen , onmiskenbaren invloed gehad ; ook op deskundigen , die met eere ten grave zijn
1
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gedaald , en omtrent wie men beter het stilzwijgen bewaard had,
dan in de antecedenten uit een tijd, waarin zoo weinigen aan den
stroom der dwaalbegrippen weerstand hebben geboden, verontschuldiging te zoeken, voor hetgeen ook zij thans als afkeurenswaardig
en schadelijk voor Nederland zouden hebben beschouwd.
Die invloed heeft zich uitgestrekt ook tot dit Ministerie en tot
dezen Minister van Oorlog. Met groot genoegen heb ik nu zijne
inlichtingen 1 gehoord. 1k zie nu wat mij , hoewel ontwijfelbaar,
uit de stukken minder duidelijk was , dat zijne eenigzins zonderlinge houding ontstaan is , niet ik werp dit denkbeeld verre
weg — uit dubbelzinnige gemoedsstemming, maar uit de onbeschrijfelijke moeijelijkheid zijner positie. Hij zelf heeft verhaald
hoe onder een homogeen Ministerie hij , in pijn en banden , genoopt werd zich te vergenoegen met datgene waarvan hem de ongenoegzaamheid , evenzeer toen als nu, bekend was.
Thans is er heilzame reactie. Thans schijnt, volgens bijkans alle
deskundigen, uitgemaakt te zijn dat eene goede kern van het leger
die als middenpuiit ter aaneensluiting bij buitengewone gebeurtenissen verstrekke , gemist en vereischt wordt.
1k kom tot het geachte lid uit Maastricht a. Gelijk steeds, heb
ik hem met genoegen , ofschoon niet met onverdeeld genoegen, gehoord. 1k zou gaarne zien dat hij kon besluiten voortaan weg te
laten min heusche opmerkingen, waarmede hij dikwerf zijne rede
doormengt. Zoo bijv. heeft hij, wat ik zeide omtrent het ondersteunen van den Minister in eene aan 1852 tegenovergestelde rigting,
met een veelbeteekenenden wenk opgenomen, blijkbaar in meer algemeenen zin dan ik zou hebben bedoeld. 1k heb de eer met den
geachten spreker, niet sedert gisteren of eergisteren, bekend te zijn;
het is onmogelijk , dat hij niet zou weten het groot verschil tusschen
de beginselen van het Ministerie en die welke ik met mijne vrienden belijd. Hij zeide dat ik tegen die overdreven bezuiniging vroeger, als lid der Kamer, had moeten opkomen. Ik antwoord dat
ik reeds in 1849 den toenmaligen Minister van Oorlog tegen
leden , die met het geachte lid uit Maastricht nog al bevriend
waren , in een stelsel van onbekrompen uitgaven , naar vermogen,
ondersteund heb ; terwijl ik bovendien hem , ter verversching in
dit opzigt van het geheugen , herinner dat ik in de voormalige
Kamer reeds blijde mogt zijn, wanneer ik nu en dan tot het
afleggen van een eenvoudig getuigenis der waarheid in de gelegenheid was.
Ik kan niet opnemen al wat , met zooveel scherpzinnigheid van
politieke eu diplomatieke inzigten , door hem is gezegd. Op den
voorgrond stelde hij , dat wij voor oorlog niet meer moeten uitgeven dan de middelen toelaten , en , wegens onvermogen , meer
behooren te letten op de kern , dan op den omvang. — 1k beaem
1
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het , en toch acht ik dat men Been ongelijk heeft , eer men naar
de uitgestrektheid der financiele krachten onderzoek doet, te vragen
naar het cijfer voor eene behoorlijke verdediging van het Vaderland onmisbaar. De nationale geest is niet zoo diep gezonken , dat
de middelen daarvoor aan het Gouvernement niet zouden kunnen
worden verleend.
Onder zijne merkwaardige historische wenken rangschik ik dezen :
„ de uitgebreide deelneming aan de oorlogen te laude is oorzaak
hij heeft het niet als zeker gesteld — van de
geweest , welligt
vernedering der Republiek." 1k ontken dit niet , maar voeg er
bij , wat ontwijfelbaar is ; indien , in sommige tijdperken onzer historie , de Republiek niet aan de oorlogen , ook te laude, deel genomen had , zou niet alleen de onafhankelijkheid , maar ook de
burgerlijke en godsdienstige vrijheid sedert lang verloren zijn geraakt,
Volgens hem, heb ik ten onregte de verwikkelingen in het
Oosten beschouwd als een twist over de nalatenschap van den
zieken man. Hij heeft een andertn blik in het Oosten geworpen
en de uitkomsten van zijn onderzoek aldus geformuleerd. „Hetgeen
thans gebeurt , is de lang vertraagde ontknooping van het geschil ,
in het belang van de Christelijk-westersche beschaving." 1k wensch
mij het reces ten nutte te waken , ter overweging of deze karakterisering juist is. 1k durf het niet onmiddellijk aan te nemen ,
zelfs niet op de autoriteit van den geachten spreker. Ook hij
moet voorzigtig zijn in dergelijke uitspraken omtrent den aard
der gebeurtenissen ; wij herinneren ons hoe hij de woeliugen van
1848, met een veelbeteekenenden trek en met eenig welgevallen ,
als eene stoute wending alter Staten beschreef.
Hij wenschte dat ik den eenigzins verbeterden toestand waarin
wij sedert December zouden geraakt zijn , gepreciseerd had. 1k
heb dit gedaan ; wat ik gezegd heb verdwijnt wel bij de grootschheid van zijn denkbeeld , dat bijkans de geheele beschaafde wereld
omvat; evenwel de meerdere zekerheid van onzen natuurlijken voormuur , Belgie , is een punt dat, binnen den meer beperkten omtrek
onzer Nederlandsche belangen, wel eenige opmerking verdient.
Hij heeft gevraagd : hoe is het mogelijk dat gij tegen de algemeene strekking der gebeurtenissen wilt strijden , niet met geestelijke wapenen , maar met bajonnetten ?
Dit is mogelijk : mijn argument is dit. De algemeene strekking
der gebeurtenissen , de houding sedert lang der Europesche diplomatic , de beginselloosheid onzer dagen, is gevaarlijk voor de Staten
van den tweeden rang , en , hoeveel prijs men stelle op geestelijke
wapenen , in verband daarmede , zijn ook bajonnetten en zelfs kanonnen niet overtollig. Men valt ons hard. Wanneer we -- zoo
als wij altijd verlangen te doen wijzen op het onmisbare van
hoogeren zegen , op het nietsbeduidende van enkel menschelijke
kracht , beschuldigt men ons van hetgeen men , als eene, indien ik
mij wel herinner , oude Dordsche orthodoxie , en als lijdelijk afwachten misprijst ; en wanneer wij een ijverig gebruik verlangen
—
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van de middelen die ter verdediging van het land kunnen strekken , vraagt men : hoe , wilt ge u verdedigen , niet enkel met geestelijke wapenen , maar met kanonnen en bajonnetten!
Nog eene aanmerking, die hij dikwerf, ik zou bijna zeggen met
welbehagen gemaakt heeft. Ik heb gesproken van 1848, en hij
heeft hierin zekeren weerzin tegen het nieuwe levensbeginsel van
1848 ontwaard. Hoe clan Hij die den gang der denkbeelden in
het Vaderland met zooveel scherpzinnigheid gevolgd heeft , weet
immers dat wij ons nooit vijandig hebben betoond aan wezenlijken
vooruitgang , aan ontwikkeling van vrijheden en regten ; ofschoon
het levensbeginsel van Februarij en zelfs — de spreker houde het
mij ten goede — van Maart 1848 mij voorgekomen is te zijn van
twijfelachtige waardij, en ik nog altijd meen dat sommigen , aan
wier uitstekende bekwaamheden ik gaarne hulde gebragt heb , in
dat opgewekte leven bestanddeelen hebben gemengd , die aan de
ontwikkeling van het ware volksleven , van het Nederlandsche leven, schadelijk zijn.
Het is mij aangenaam met een woord van vredelievendheid, ook
jegens den spreker uit Maastricht, te kunnen sluiten. Ik heb ook
thans weder zijne parlementaire bedrevenheid en wijze bedachtzaamheld bewonderd. Ik stel op den voorgrond dat hij , evenzeer als
iemand , wenscht al wat noodig is te besteden , zoo als hij aan het
einde zijner rede gezegd heeft, voor de onafhankelijkheid van het
land. Ik voeg er bij dat hij met veel tact de pols aan de Vergadering gevoeld heeft, en zeer wel heeft ingezien dat diegenen onder
zijne partijgenooten te ver zijn gegaan , welke zich gisteren tegen
de voordragt hebben verklaard. Hij heeft, met de hem eigen schranderheid , gevoeld dat dit onvoorzigtig en verkeerd was , dat het
een minder gunstig licht op het gedrag en de houding zijner partij
zou werpen ; hij heeft welligt aan het eenvoudige Fransche spreekwoord gedacht it ne Taut pas caner les vitres ; hij heeft ingezien
dat eene strekking om de voordragt te verwerpen in en buiten
de Kamer niet welgevallig zijn zou , en wat doet hij P hij 'evert
een amendement, hetwelk , zonder dat amende honorable worde gevergd , tot eene retraite honorable den weg baant.
De Regering heeft dit amendement overgenomen, en ik verheug
mij over de welwillendheid , de zachtheid , ik zou bijna zeggen de
condescendance, waarmee zij zich onmiddellijk tot overneming bereid heeft getoond. Ik zou ook gaarne het lid uit Maastricht
in deze , niet stoute , maar voorzigtige wending behulpzaam willen
zijn ; mits onder het amendement de verscheidenheid der meeningen
kunne worden gebragt ; mits door de aanneming niemand in zijne
meening worde gepraejudicieerd. Onder die voorwaarde , zou ook
ik niet gaarne zien dat van de meerderheid misbruik gemaakt wierd.
Tk zou gaarne het voorbeeld volgen van de Regering , omdat het
wenschelijk is , gelijk straks, met vuur en edelaardigen zin, door den
Minister van Oorlog is gezegd , te doen blijken dat, wanneer de
eer en de onafhankelijkheid van het vaderland moet worden be-
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schermd , de verscheidenheid van politieke begrippen in de eenso-e zindheid der vaderlandsliefde versmelt.
4. „* De Minister van Buitenlandsche zaken , niet ongevoelig aan den wenk
omtrent de overgroote zachtheid , zeide : „Een verzoek om uit deze discussie,
iia de verklaring van mijn ambtgenoot, een woord weg te laten , rigt ik
aan mijn wezenlijk hooggeachten vriend : „ het betreft het woord condescendance. Condescendance van de Regering zou de Kamer moeten kwetsen.
De Regering van condescendance te beschuldigen , waar zij alleen handelt in
het welbegrepen belang des Vaderlands, zou de Regering kwetsen. Ik ben
dan ook overtuigd , dat de geachte spreker aan dat woord de beteekenis niet
gehecht heeft , welke men er gewoonlijk aan hecht. Dit is mij gebleken
uit het slot zijner rode." De beer Thorbecke achtte het wijzen op de honorabele retraite niet parlementair.

Aan het lid uit Maastricht zal ik niets antwoorden , behalve dit
e6ne ; wat ik gezegd heb omtrent zin en geest van het amendement , gaat niet te buiten wat in parlementaire vergaderingen , hier
en elders , tot de niet berispelijke usantien behoort. Iemand moet
het laatste woord hebben ik laat het hem des te liever, omdat hij
ook heden , volgens zijn inzien , met heuschheid gesproken heeft
en zich van vroegere onheuschheid niet bewust is.
Even als de Minister van Buitenlandsche Zaken, wiens vriendschap ik hoog waardeer, , wensch ik te spreken in verzoenenden
geest , maar ik mag niet onopgemerkt laten hetgeen hij van condescendance gezegd heeft. Ik zou gesproken hebben van condescendance aan de Kamer ; dit denkbeeld is bij mij niet opgekomen. Eene condescendance aan de Kamer van den Minister van
Buitenlandsche zaken a , of van den Minister ad interim met de portefeuille van Finantien belast , of ook van het geheele Ministerie ,
als mogelijk te onderstellen , zou niet strijden met de waardigheid
van deze Kamer — maar ik heb wel voorbeelden gezien , ik weet niet
of het in dit land is geweest — van condescendance van een Minister aan een gedeelte van de Kamer , waarbij de waardigheid van
de geheele Kamer niet behoorlijk in acht genomen werd.
Nu werd (geen wonder , nadat aan de oppositie zooveel inschikkelijkheid
betoond was !) het Ontwerp met 59 tegen 8 stemmen aangenomen.

In December 1854 werd de aanval tegen de Begrooting van Oorlog vernieuwd. De heer Thorbecke bragt redeneringen bij , die hij voordroeg als
de doorgaande publieke opinie bier te lande ; als de behartigenswaardige
meening van den gewonen burger, van den vredelievenden burger van dit Heine
nijvere land. „ Wat zegt de vredelievende burger van dit kleine nijvere land?
Moeten wij , gedurende 25 jaren , elk jaar tiers millioen opbrengen , om een
waarborg te bezitten , dien wij dan welligt zullen behoeven ? en welken waarborg nog? welke zekerheid wordt bereikt met de oprigting eener defensiemagt , waarvoor men zulke offers brengt ? kan zij onze onafhankelijkheid,
bij het meer en meer toenemend , ontzaggelijk overwigt der groote mogendheden , verzekeren ? Daarbij komt de rekbaarheid van het cijfer. Wanneer de
expert een bepaald plan voorop zet , zal hij , en te regt, kunnen zeggen :
a VAN HALL.
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dat plan is niet dan met die kosten te verwezenlijken. Het O'er hangt dan van
het gemaakte bestek af. Maar antwoordt de gewone burger: er is niet een eenig
absoluut, uitsluitend, toepasselijk plan ; er zijn onderscheidene plannen van
inrigting van het defensiewezen mogelijk ; welnu , rigt awe keuze zoo in ,
dat het plan zich naar de middelen schikke , en niet de middelen onvoorwaardelijk naar het plan moeten worden geregeld." Evenwel , de ervaring
heeft , hier en elders , in menigvuldige voorbeelden het bewijs geleverd dat
de berekening van hetgeen , hetzij in vrede of in oorlog , ter instandhouding
van het defensie-wezen of tot het voeren van den krijg vereischt werd , bij
den gewonen burger, voor de wezenlijke belangen van het Land , te laag
uitviel. Aan den gewonen burger kan dit niet ten kwade worden geduid.
Immers in de beslommeringen van het dagelijksche leven , onder den invloed
van menig dwaalbegrip en vooroordeel , met vele en gewigtige bedenkingen ,
die buiten den gezigteinder van het algemeen liggen , onbekend , wordt men telkens teruggedrongen tot een sfeer die , voor het standpunt eener doeltreffende
politiek , te laag is. Daarom juist behoort de Staatsman , aan wien het leiden
en teregtwijzen van den gewonen burger , het bezielen van de Natie met onbekrompen gevoelens en met hooger beginsel , opgelegd is ,aan het buitengewone zijner roeping , aan het edele zijner taak , gedachtig te zijn. Ook
in onze dag,en is het gebleken dat men bij de Nederlandsche Natie , waar
grootmoedigbeid den toon geeft , op weerklank niet ten onregte rekeniiig
maakt ; dat , ook hier , de gewone vredelievende burger , wanneer de snaar
van het vaderla.ndlievend hart geraakt wordt , tot opoffering en zelfopoffering bereid was. Die leiding is niet ondenkbaar, , zelfs waar het democratisch
element bet overwigt heeft. Maar wee bet Land , waar, in den vrijzinnigen
dampkring en om het kiesregt , het zwichten voor kleingeestigheid en baatzucht algemeen is ; waar de verhevene roeping van den Staatsman in vergetelheid raakt waar ook zijne redenering , om doeltreffend te zijn , populair
wordt , waar de eigenwijsheid van den gewonen burger alleen de maatstal
van de volksgunst en bet rigtsnoer der Politick is a.

7 December 1855.
*: Bij de begrooting van Oorlog was ik de derde spreker. De beer
van Goltstein bragt het voorname punt wederom te berde ; hij zou de raming
kunnen goedkeuren , alleen wanneer het O'er niet als normaal wierd beschouwd. De heer Luyben deed een zonderlingen en vrij hevigen uitval ;
hij zou nu eene begrooting goedkeuren , hooger dan die waartegen hij ten vorigen jare zich verklaard bad , en waarom ? omdat hij nit de losbandigheid der
protestantsche drukpers rustverstoring te gemoet zag, waartegen alleen hulp
kon worden verwacht van den onder strenge tucht staanden krijgsman.

Ook ik meen , met den laatsten. spreker , dat voor het geheele vaderland niets gevaarlijker kan zijn dan spanning der gezindheden ; dat ,
van weerskanten , de welgezinden zich beijveren moeten die spanning , welke thaws maar al te zeer bestaat , te doen ophouden ; niet door
eenigerlei verzaking van geloof en regt , maar door te verlangen
dat op het regt en op het geloof van elke gezindheid • gelijkelijk
worde gelet ; eindelijk , dat de toon van sommi ►e Protestantsche
bladen even afkeurenswaard is als die welke door sommi ►e Roomschkatholijke organen tegen. de Protestanten gerigt wordt.
1k lees in het Voorloopig Verslag , dat over het algemeen het
a De Nederlander van 29 December 1854 (ik was toen Been lid der Kamer.)
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eindcijfer van dit hoofdstuk een onaangenamen indruk gemaakt
heeft ; doch ik zou gaarne, van de speciale aanmerkingen , jaar op
jaar in deze Kamer tegen het budget van Oorlog en tegen den
Minister (opmerkingen die ook thus weder, blijkens deze zinsnede ,
zullen worden gemaakt) de aandacht overbrengen op meer algemeen
terrein , op een drietal vragen die nog meer in het hart grijpen
van deze discussie , en , indien mijne beschouwing niet onjuist is,
van hoog belang voor het Vaderland
Vooreerst : zou er in den tegenstand, die telkens tegen de begrooting van Oorlog gerigt wordt niet eenigzins eenzijdigheid van
beschouwing zijn?
Ten andere : in welken toestand heeft die minder juiste waardering het -V aderland gebragt ?
Eindelijk : wat moet er nu, vooral om de omstandigheden waarin
Europa verkeert , worden verrigt ?
I. Naar mij voorkomt , is er inderdaad eenzijdigheid van beschouwing geweest , vooral bij dat gedeelte van de Kamer , hetgeen
thans de oppositie genoemd wordt. In den aard der redeneringen
scheen mij die eenzijdigheid onmiskenbaar. Zoo werd herhaaldelijk
ueze b, d 7 eerst Nederland kan niet deelnemen in een buitenlandschen krijg ; toen , Nederland , aan zich zelf overgelaten , kan zich
niet verdedigen; dit jaar , als ware het bewijs dezer stellingen geleverd , is in het Voorloopig Verslag beweerd dat het leger voornamelijk , zoo niet uitsluitend , aan het behoud van de inwendige
rust gewijd is. Ik verheug mij dat deze zinsnede met zooveel
juistheid en warnite in de Memorie van Beantwoording, als tegen de Grondwet, tegen den aard van het leger , en tegen het
belang van het Vaderland , is gerescontreerd. Bij het makers
ook van dergelijke argumenten , is men voorzeker doordrongen
van vaderlandsliefde en zucht voor de onafhankelijkheid des lands ;
ter practische verOdiging evenwel is eene zucht voor de onafhankelijkheid ongenoegzaam. Maar, zegt men , dergelijke redeneringen zijn slechts door enkele leden to berde gebragt. Ik gevoel
de kracht dezer tegenwerping , en waag mij daarom aan eene sterke
wederpartij. Ik wijs op argumenten , toepasselijk bij elke discussie omtrent het Departement van Oorlog, ten vorigen jare gemaakt door een geacht medelid dien ik niet altijd kan ontwijken , omdat ik hem overal ontmoet, den afgevaardigde nit Maastricht a Drie argumenten. Twee waren, zoo als de spreker zeide :
argumenten van den gewonen burger. Er zijn onderwerpen gelijk
ik nog onlangs zeide , waarin ik aan het oordeel van den geringste
veel hecht ; maar wanneer de beurs wordt aangesproken , ben ik
voor de redeneringen van den gewonen burger beducht. Het
eerste argument van den gewonen burger, door ons medelid bijna
als het zijue overgenomen was : jaar op jaar besteden wij een
veeltal millioenen voor Oorlog, als waarborg tegen een gevaar, dat
welligt nooit komen zal. Zoo ontmoette ik nog onlangs iemand ,
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sedert veertig jaren lid van eene ziekenbus , die nu , omdat hij,
nooit krank geweest zijnde, altijd noodeloos betaald had, bitterlijk
bedroefd was. Evenwel is , met het oog op de spreuk : si vis
pacer Para bellum, het doel der oorlogskosten bereikt, joist wanneer de vrede Diet gestoord werd. De tweede redenering van
den gel/coney burger was : vermits er menigvuldige plannen ter verdediging zijn, moet de keuze er van aan de middelen ondergeschikt
zijn. Ik vrees dat, zoo men dezen maatstaf den gewonen burger
in de hand geeft , bij de verkleinbaarheid van het plan , weldra een
deskundige zal optredeu, die het verkieslijk zal achten, zuinigheidshalve alles over te laten aan de improviserende vaderlandsliefde en
geestdrift van het yolk. Een derde argument was niet van den
gewonen burger , veeleer welligt van den diplomaat ; de waarschuwing om niet, door al te veel aan vloot en leger te besteden, in de
categoric der begeerliike bondgenooten te vallen. Doch hoe zullen
we ons zoo onaanzienlijk , klein en onbeduidend waken dat we dit
gevaar ontgaan ! AVij kunnen niet terugkeeren tot deh haveloozen
toestand der Batavieren, en evenwel zelfs dezen werden voor de keizerlijke lijfwacht als bondgenooten begeerd. In het jaar 1795 hadden wij gees voortreffelijk leger op de been , en niettemin werden
bondgenooten hoog gewaardeerd, die onverwijld honderd millioen betaalden voor eene onafhankelijkheid, die het begin van slavernij was.
Dergelijke argumenten , jaar op jaar in deze Vergadering gebragt,
moeten in verband staan met eenzijdigheid van beschouwing, en
die eenzijdigheid heeft eene oorzaak. Welke ? zij valt in het oog;
de wensch mar bezuiniging , naar gestadige bezuiniging , in verband , niet met afschaffing van enkele belastingen , maar met herziening van het systeem. Deze hoofdgedachte, reeds in 1849 op den
voorgrond gesteld en waarvan het jaar 1854 de aanvankelijke toepassing gezien heeft , is, ook ten vorige jare, in verband met de
begrooting van Oorlog, door ons medelid ontwikkeld, in zinsneden
te merkwaardiger, omdat zij niet alleen op het verledene, maar
ook op het tegenwoordige en op de toekomst slaan. Hij zeide:
„Uitgaven, met wier doel ik bijzonder ben ingenomen, zijn de meeste
van die, welke in het hoofdstuk van Binnenlandsche Zaken voorkomen.
Evenwel, heb ik mij verpligt gerekend tegen dat hoofdstuk te stemmen.
Waarom ? Niet alleen omdat ik ook daar sneller uitbreiding, dan de perken
eener matige huishouding gedoogen, ontwaarde , maar inzonderlieid omdat,
volgens mijn gevoelen, een alles overwegend belang op dit oogenblik en in
de volgende jaren tegen elke niet onvermijdelijke uitgaaf overstaat. Dat
alles overwegend belang, hoe groot ook bet belang zij dat aan eene voorgestelde uitgave kan zijn verbonden, dat alles overivegend belang is de algemeen erkende behoefte, erkend zoo door de Regering als van verschillende
kanten in deze Kamer , om het belasting-wezen te herzien en de lasten te
verminderen. Tegenover die behoeften, eons erkend, staat de verpligting
om in alle uitgaven de strengste maat te houden. Er is een tijd, waarin
een gouvernement verpligt is lang verschoven uitgaven in te halen, maar
er is ook een tijd van zoodanige hervorming , als die waarop ik thans doel.
Is die tijd gekomen , dan mag men tot geene uitgaven besluiten dan die, in
het jaar zelf, volstrekt noodzakelijk zijn. Indien men niet slechts eene enkele
wijziging onzer belastingen wil , om dan weder stil te staan of te keeren,
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indien men eene breede baan voor de langgewachte verbetering , die zonder
eenigen schok niet mogelijk is , wil openen , om daarop langzaam maar gestadig voort te gaan , dan moet men voorbereiden , en de uitgaven daarnaar,
zonder aarzeling, in tijds schikken,"

De Vergadering zal opmerken welke de hoofdgedachte was, welke
de hoofdgedachte is en blip voor volgende jaren. wij zijn in den
tijd van langzaam, doch gestadig vooruitgaan; den tijd, na hetgeen
tot stand is gekomen , der voorbereiding van hetgeen vender zal worden
beproefd. Er is , gelijk een ander medelid " zeide , een krachtige
stap gedaan op een langen weg. Na zich verzekerd te hebben ,
dat de eerste krachtige stap is gedaan , zal het oogenblik om wederom een krachtigen stap te doen , daar zijn. Eerie dergelijke
hoofdgedachte is niet bevorderlijk aan onbevangenheid van oordeel.
Mij is wel eens voorgeworpen , dat mijne belangstelling schier nit sluitend aan eene zaak gewijd was ; dit verwijt , hoewel , mar ik
mij vleijen durf, onverdiend , was , in hetgeen daarmee , als algemeene aanmerking , aangeduid werd , onbetwistbaar. Door het altijd
staren op eene zaak , ziet men veel, waarop ook behoorde to worden
gelet, voorbij. Illusie , zelfbegoocheling , misvatting zal (en de argumentatien, waarop ik mij veroorloofd heb to wijzen , hebben het
in cant getoond) het gevolg zijn. De working dozer eenzijdigheid
van beschouwing is voor het Vaderland zeer schadelijk geweest.
II. In welken toestand heeft die min juiste waardering het
Vaderland , met opzigt tot het defensiewezen , gebragt ?
Met verwijzing naar hetgeen menigwerf door het lid uit Deventer h een deskundige dien wij zoo gaarne hooren , gezegd is, bepaal ik mij thans bij de woorden van den Minister van Oorlog in
doze Kamer: „De aandrang tot bezuiniging [aandrang, zeer juist
woord om uit to drukken hetgeen jaar op jaar plaats had] heeft
niet alleen ons leger zeer doen verminderen, maar heeft het geheel en al uit zijn verband doen rukken ; het is een gebouw gelijk
geworden , waaruit men heden dozen steen , morgen een anderen ,
overmorgen weder een anderen heeft gerukt , tot dat het gebouw
eindelijk geheel en al dreigde in to storten." Wil men nog beknopter beschrijving , ik zeg , om de connexiteit der departementen ; vloot en leger geraakten beide in verval.
Wie herinnert zich niet de moeite die het lid uit Dokkum e
besteed heeft , om bij de laatste discussie over de Marine dit lastige
woord verval ter zijde to schuiven; en tevens hoe, door het wijzen
op menige soortgelijke uitdrukking , in on buiten de Kamer algemeen beaemd, de welgemeende poging vruchteloos afliep? Voeg
hierbij ten vorigen jare eene merkwaardige redewisseling tusschen
den Minister van Oorlog en het lid nit Maastricht ; toen ook doze
zoo gaarne nit des Ministers eigene woorden -wilde bewijzen dat ,
zelfs volgens den Minister , het leger niet in verval was ; waarop de
Minister het qui bene distinguit bene docet in herinnering bragt, en
ook het lid uit Deventer deed opmerken dat het leger, door het,
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geen men in de laatste jaren verrigt had, voor totaal verval behoed
was. Ook dit nog: wat zou er van leger en vloot geworden zijn,
indien de rigting welke ik bedoel, altijd in deze Kamer getriumfeerd had ? wat zou bijv. nu weder geschied ziju , indien onlangs
de 24 leden , die het hoofdstuk van Marine afstemden , hun oogmerk hadden bereikt ? Denk aan de rede van het geachte lid uit
Nijmegen a , die van de schroomelijke gevolgen eener afstemming
zoo overtuigd was , dat hij , niettegenstaande zijne vele bezwaren ,
zich van een weigerend votum, als van eene gewetenszaak , onthield.
Wat behoort nu , vooral om de omstandigheden waarin
Europa verkeert, te worden verrigt ?
Vooral om de ornstandigheden. Hoe is het met den krijg in
het Oosten , waarbij zoo te regt het lid uit Maastricht , toen dergelijke begrooting in Maart 1854 ter tafel gebragt werd , de aandacht der Kamer bepaald heeft ? Hoedanig is deze oorlog thans iii
aard en strekking ?
her zou gelegenheid zijn de uitnoodiging te beantwoorden , onlangs gerigt aan de neutralen 1 , niet aan de regeringen , welligt aan
de volksrepresentanten (de neutrale volksmassas heeft men zeker
Diet bedoeld) , en openhartig te verklaren wat ons van dien oorlog
dunkt. Ik zal dit evenwel niet doen omdat, zoolang de omstandigheden , in Frankrijk zelf, vrijmoedige openbaarmaking van gedachten niet vergunnen , de proefneming om welke het den magtigen
vrager eigenlijk te doen is, altijd onvolledig zijn zal. 1k zal het niet
doen , omdat wij niet geheel op de hoogte zijn ter beoordeeling
waarom vele Engelsche staatslieden, die vroeger den oorlog goedkeurden , waarom de Fransehe minister van buitenlandsche zaken ",
hooggeachte raadsman van den Keizer, zich niet onduidelijk tegen
de voortzetting van den krijg hebben verklaard. Ik zal het niet
doen , ook omdat waarschijnlijk niet ieder antwoord begeerd wordt.
Als bijv. iemand zeide : het blijkt dat er aan onbaatzuchtig beschermen van Turkije niet meer gedacht wordt ; het blijkt dat de
oorlog een gansch ander karakter aangenomen heeft; het blijkt
dat ...; dan zou ik vreezen dat , door het optellen van meer dergelijke blijkbaarheden , het oogmerk niet zou worden bereikt eener
invitatie , waarbij , naar mij voorkornt , minder op verscheidenheid
van beschouwing dan op eenheid van opinie, prijs gesteld wordt.
Ook buitendien verkies ik een meer algemeen standpunt. Wanneer,, bij het waarderen der omstandigheden, enkel of vooral op
de politiek van den dag , zelfs van het jaar, gelet wordt , loopt
men gevaar telkens zich van de gesteldheid der zaken zoodanig
eene voorstelling te maken , als met den eisch van het oogenblik
meest overeenkomt. Als eene belasting in stand moet worden ge1 Van wege den Keizer der Franschen in - een toespraak te Parijs aan de
industrielen. Door de onweerstaanbaarheid van de publieke opinie der neutralen zou de strijd worden beslist.
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houden , is een berigt uit Perzie een schrikbeeld 1 ; wanneer afschaffing begeerlijk voorkomt , vernemen wij dat de Minister van Buitenlandsche zaken oneindig geruster 2 is dan hij , in dagen die minder zorgverwekkend schenen , geweest is. Liever herinner ik, in het
belang van ons defensiewezen , aan hoofdtrekken der politieke gesteldheid van onzen leeftijd ; ten bewijze dat er welligt nooit voor
Staten van den tweeden rang , ook in het westelijk Europa , zooveel
reden geweest is op zeliverdaliging hedacht te zijn.
Deze stelling zou ik , met het oog op meer dan e6ne 1Viogendheid , kunnen toelichten. 1k wijs nu enkel op Frankrfik. Een
Oostenrijksche staatsman, Vorst 1VIetternich, heeft in luchtigen worm
eene zinrijke waarheid gehuld : Quand la France est enrhumle
l'Europe aernue.
Frankrijk heeft , ook in onzen leeftijd , onder afwisseling van
gouvernementen , in overmagt gewonnen.
Thans vooral , nu het in
Algerie , onwaardeerbare kweekschool zijner legers , zich uitbreidt ,
aan en uit Konstantinopel de wet geeft , en door eene alliantie
met Engeland gesterkt is , welke , meer misschien dan menigeen
onderstelt , op gemeenschap van belangen en vooral van beginselen
rust. Het is zoo onwaarschijnlijk niet dat , door het zoeken naar het
evenwigt in het Oosten, het evenwigt in het Westen v erloren geraakt is.
Frankrijk is en blijft de zetel der revolutie. Onder elken regeringsvorm was er , sedert 1789 , een , in beginsel , revolutionair gezag; hetwelk telkens hulde gebragt heeft aan de leerstellingen tegen
wier toepassing het, ook om zelfbehond, gerigt is. Zoodanig gezag,
hoe oppermagtig , is in zijne handelingen niet vrij ; het is veeleer
aan den onweerstaanbaren eisch zijner hoogstgevaarlijke stelling,
zelfs tegen wil en dank , ondergeschikt. Voor den eersten Napoleon
was oorlog onmisbaar. Waarom omdat er geene keuze was dan tusschen krijg en regeringloosheid. Hij zelf drukte het aldus uit : „la
guerre est devenue entre mes mains l'antidote de l'anarchie." Let
ook op het contrast tusschen het programma van den tegenwoordigen gezaghebber : „l'Empire c'est la paix" en hetgeen daarna gebeurd is. Heden lees ik in de dagbladen dat de vermaarde St.
Marc-Girardin , in het Journal des _Mats, vrede verlangt ; vooral
ook omdat voor het toepassen der leerstellingen van 1789 alsdan
wederom gelegenheid zal zijn. Niets is meer geschikt ons te doers
uitkomen dat , met het oog op den binnenlandschen toestand , aan
den Keizer,, die dergelijke toepassing waarschijnlijk niet begeert ,
het sluiten van vrede naauwelijks vergund is. Laat ons vooral
ook , met het oog op voorzorgen ter eigen beveiliging, niet vergeten , dat zoodanig gezag , bij de meeste ontwikkeling van materiele
welvaart , bij schijnbare tevredenheid der bevolking , bij velerlei
1 Het Gemaal moest , in 1853, behouden worden ; toen werd , bij voorkeur , gelet op het verontrustende van den politieken toestand. „ Ik voeg er
bij dat Perzie de zijde van R usland heeft gekozen ;" de Minister van Justitie : 20 December 1853.
2 Uitdrukking van den beer van Hall in Junij 1855.
.
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roem en 'voorspoed en bander ook van buitenlandsche vriendschapsbetrekking, wankelbaar blijft, en meermalen reeds, door eene verrassende wending, gelijk het was opgekomen, verdween.
Wanneer ik nu deze opmerkingen met de gebeurtenissen , die wij
of die onze vaderen beleefd hebben , in verband breng, maak ik
deze gevolgtrekking: alles is onzeker, , alles is mogelijk ; er is in
Europa, wanneer het belong , hetzij der instandhouding van een
revolutionair gezag , hetzij der doordrijving van radicale leerstellingen op het spel is , eigenlijk geen volkenregt meer. Welnu ,
wat is er , in zoodanige omstandigheden , te doen ? Hetzelfde als
in de middeneeuwen , tom , onder den invloed van het vuistregt,
elk huis een kasteel werd. leder land , iedere Stoat van den tweeden rang, moet een genoegzamen steun ter zelfverdediging zoeken
in eigen kracht. Allen verlangen we neutraileit, en volgens het
a
voortreffelijk vcroord van een Pruissischen geleerde en staatsman ,
met niemand oorlog don met dengene die ons tot oorlog zou willen
dwingen. Wie zou dat willen ? in het tegenwoordig oogenblik niemand. Hiervoor is althans de tegenwoordige Regent van Frankrijk
te bedachtzaam ; voorwaar te scherpzinnig om niet te bevroeden dat ,
door het plegen van eenig geweld , terstond de Europesche opinie ,
vooral bij voorbeeld in Duitschland , in naauwelijks berekenbare mate
wijziging zou ondergaan. Evenwel hetgeen men pressie noemt , ofschoon voor bet oogenblik zeer onwaarschijnlijk , zal vroeg of laat ,
laat of vroeg, zeer mogelijk zijn. Twijfelt gij er aan , een der
krachtigste bewijzen der waarschijnlijkheid ontleen ik nit het onophoudelijk ontkennen , hier en elders , dat er een zweem van dergelijken aandrang bespeurd is. Wat beteekent deze gestadige geruststelling ? dat er, uit den aard der zaak , grond is tot ongerustheid.
En wat is nu hetgeen ik , nit dien hoofde , zonder vooruit te
loopen op de bijzonderheden der begrooting en op de toetsing van
het eindcijfer aan de behoefte , in bet algemeen verlang ? dit verlangen zal tot hetgeen ter landsverdediging vereischt wordt beperkt
zijn. Een leger is onmisbaar. En welk een leger ? Ik herinner
aan hetgeen in 1852 door de Commissie van Rapporteurs omtrent
het Departement van Oorlog gezegd en vrij algemeen bea8md is
„ onze betrekkelijk kleine krijgsmagt moet de kern zijn van een
groot leger en moet de grondslag zijn waarop wij in tijd van vrede
voortbouwen." Het leger niet alleen , ook de schutterij is onmisbaar. Ook volgens den Minister van Oorlog, moet het leger ondersteund worden door eene goed ingerigte , dadelijk brizikbare
schutterij. Bij de discussie van het verleden jaar, ik erken dit,
is gebleken dat de Minister van Binnenlandsche Zaken zich van
de waarschijnlijke voordeelen eerier herziening van de wet op de
schutterijen geene groote verwachtingen vormde. Deze individuele ,
ofschoon ministeriele beschouwing , meen ik ter zijde te mogen
stellen ; ik steun op het gevoelen van den Minister van Oorlog en
van de overige deskundigen in deze Kamer , volgens wie , ter vera STAIIL.
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krijging eener in tijd van plotseling gevaar dadelijk bruikbare
schutterij , noodzakelijkheid en mogelijkheid bestaat. Dan zeg ik :
er is perieulum in mores Ik beroep mij op onzen hooggeachten
Voorzitter a , die ten vorigen jare het onverantwoordelijke eener vijf
en twintigjarige verwaarloozing met zoo veel warmte in het licht
gesteld heeft. 1k beroep mij op zijn veelbeteekenend woord , dat
de Minister van Oorlog geen nacht zich ter ruste moet leggen ,
zonder den Minister van Binnenlandsche Zaken aan de herziening
der wet op de schutterij te hebben herinnerd. Ik beroep mij op
den Diet minder krachtigen weak van het geachte lid nit Deventer , dozen zomer : „Een lid dezer. Kamer begreep niet hoe de
Minister van Oorlog gerust kon slapen zoolang de wet op de schutterijen niet was tot stand gebragt maar, zoo men doordrongen is
van de beteekenis , die de defensie van onze zeegaten heeft , dan
zeg ik van mijnen kant : de geheele Regering moet geen nacht gerust kunnen slapen v6Or dat daarin voorzien is."
Nu vraag ik : hoe moet ik dergelijke gezegden opvatten Als
spreekmanieren , op wier beteekenis niet al te zeer moet worden
gelet , of wel als noodkreet van het vaderlandlievend hart , bij de
levendige , innige overtuiging van het gewigt eener zaak die , ofschoon de verdedigbaarheid van den vaderlandschen bodem daarbij
op het spel is , telkens op den achtergrond raakt ? Ik vraag : nadat men nu, zoo als waarschijnlijk is, deze begrooting van Oorlog
zal hebben aangenomen, zoo al niet goedgekeurd, zal dan de eenige
vrucht voor de verdediging van het land zijn, dat aan den Minister de beschikking over bijkans twaalf milioen verleend is ? dat
we den Minister met de overwinning, ons zelven met het naderend
reces gelukwenschen, welligt met half-Februarij terugkeeren, en dan
misschien in de afdeelingen aan het onderzoeken van eene
nieuwe wet op de rationale militie kunnen pan Is er dan , in
verband met de wenschen waarop ik wees , niets meer dan dit te
verrigten? Het zij mij vergund dit althans te doen opmerken dat
er aldus sedert 1854 al weder een stap achteruit gedaan worth.
Immers, bij de vorige begrooting , lees ik in de rede van den Minister van Binnenlandsche Zaken : „Ik heb thans geene bepaalde
toezegging willen doen dat de wet op militie en schntterii en eerlang zou worden aangeboden , omdat, al legde ik die verklaring
af, er toch geene mogelijkheid zijn zou nog in deze bijeenkomst
der Kamer een zoo belangrijk wets-ontwerp af te doen. Tic hoop
evenwel dat in eene volgende zitting de gelegenheid zal bestaan
om het wets-ontwerp af te doen." In 1854 dacht de Minister
dat , althans in deze zitting , de wet op de militie en sehutterijen
(twee deelen van een onafscheidelijk geheel) tot stand komen zou.
In 1855 is er uitzigt op herziening der wet op de militie
Nu verkrijgen wij mime/tie)/ in deze zitting de wet op de militie;
misschien zal in de volgende zitting een ontwerp op de schutterijen worden ter tafel gebragt, misschien wordt het in die zitting
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verheven tot wet; misschien zal dan in een volgend jaar de schutterij aanvankelijk en langzamerhand worden georganiseerd. Wat
dunkt u , komt het berusten van de Volksvertegenwoordiging in
zoodanigen gang overeen met de vermaning aan ieder lid der Regering om niet gerust to slapen , eer in de ongenoegzaamheid der
verweerkrachten van het vaderland voorzien zij ? En wanneer telken jare bij voorkeur tegen de uitgaven voor dit Departement
wederstand zich openbaart ; wanneer , na veeljarig verzuim, telkens
weder uitstel raadzaarn gekeurd wordt , dan durf ik nog eene vraag
doen , namelijk of, in de verwaarloozing van het defensiewezen ,
onze leeftijd met een ander tijdperk onzer historie , het eerste
stadhouderlooze tijdperk, geenerlei gelijkenis heeft ? Doch neen ,
ik wil geen onregt doen aan een tijd , die, zoo al op de landmagt niet gelet werd , door de schoonste herinneringen van het
zeewezen schittert. Neen , liever vraag ik , zou onze leeftijd ,
althans in deze jaren , geenerlei gelijkenis hebben met een ander,
later tijdperk , zonder eenigen luister , toen er ook eene stadhouderlooze regering of een stadhouderlijk bewind zonder kracht was;
toen zee- en landmagt beide in vernal raakten en er voor de verdediging des lands geen geld was , ofschoon (en ook hier is de
overeenkomst treffend) men met het geld geen raad wise ?
1k ontleen het slot mijner rede aan een behartigenswaardigen
wenk van den Minister van Buitenlandsche Zaken , toen hij onlangs in eene levensschets van het Ministerie een aanval tegen het
Kabinet zag , en dien ten gevolge , in eene gemoedsstemming die
mij gansch niet onverklaarbaar voorkwam , een woord van teregtwijzing aan mij gerigt heeft. Weldra heeft hij , het is zoo , met
zijne oude welwillendheid , de politick van apaisement en effacement
(onder het zinnebeeld van het wiegelied en van de spons) ook
hierop toepasselijk gemaakt , maar , gelijk hij onlangs verklaarde ,
dat , wat men ook uitwissche , het leerrijke der gebeurtenissen moet
blij ven staan , zoo ook hier ; op den wenk dien ik bedoel , moet
worden gelet. De Minister meende dat ik zou kunnen handelen
als de Grieken , die in 1443 , toen de Turken voor Konstantinopel
waren , hunne aandacht enkel aan theologische geschilpunten hadden gewijd Aan dezen wenk van den Minister gedachtig , zeg
ik : indien er zoodanig periculum in mores is als door deskundigen
in deze Kamer en door den Minister van Oorlog , deskundige bij
uitnemendheid , telken j are beweerd werd , en indien er (quod Deus
omen avertat I) een plotseling onheil over het land kwam, zouden
wij dan verantwoord zijn ? welk oordeel zou over deze Kamer
door de nakomelingschap geveld -worden bij het getuigenis der
historic : het land was weerloos gebleven , omdat tijd en geld enkel
(ik laat het al of niet wenschelijke der tweederlei verandering daar)
aan politieke hervorming, aan afschaffen van belasting, waren besteed?
1
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8 December 1855.
*„* diet tegen beginsels , maar tegen aanval gewapenderhand , als gevolg
en praktische toepassing van wanbegrippen, had ik eentge voorzorg verlangd.
Desniettemin zeide de heer Storm van 's Gravesande : „Ik zal mijne gronden
voor de begrooting van Oorlog niet ontleenen uit de overweging dat het
leger ons zou moeten bewaren voor de revolutie, waarvan de zetel , zoo als ,
meen ik , een spreker gezegd heeft , nog steeds in Frankrijk is. 1k geloof
dat goede liberale denkbeelden , zoo als er ook van 1789 dagteekenen , door
geen leger in de wereld kunnen verstikt worden , en dat nooit een leger met
vrucht tegen die denkbeelden is aangewend of kan aangewend worden." De
heer Thorbecke, om de bedenking nog puntiger te formuleren , zeide dat ik
verlangd had „uitbreiding onzer legermagt tegen het jaur 1789."

Het zoo even door het lid uit Maastricht gezegde noodzaakt
mij tot eenig antwoord.
Hij heeft, met de hem eigene kernachtigheid, eene verkeerde voorstelling gegeven van mijn betoog. Ik had , volgens hem, uitbreiding van het leger verlangd , ten waarborge tegen de leer van 1789.
Zijn stilzwijgen gisteren heeft mij eenigzins bevreemd. 1k had mij
veroorloofd te doen uitkomen dat ook hij wel eens, door eenzijdigheid van beschouwing, oorzaak geweest was dat de kosten voor leger
en vloot te zeer beperkt werden , en het zou mij niet hebben verwonderd , zoo hij gisteren hierop het woord gevraagd had. Veel
meer echter dan dit zwijgen van gisteren, heeft mij het spreken
van heden bevreemd ; het spreken , waardoor we omniddellijk weder
op het terrein der algerneene beschouwingen zijn overgebragt.
Bijkans zou ik vermoeden dat hij niet tegenwoordig is geweest
toen ik mijne rede uitsprak , en dat hieruit zijne tweederlei misvatting moet worden verklaard.
1k heb geene uitbreiding verlangd van het defensiewezen. Is
uitbreiding noodig, is beperking vergund? hierover heb ik mij niet
uitgelaten. De hoofdgedachte was : wat noodzakelijk is tot verdediging van het land , moet onverwijld geschieden, dewijl er periculum in mores is ; ik heb dit ook toepasselijk gemaakt op de
schutterij.
Evenmin heb ik in bet leger een waarborg verlangd tegen de
leer van 1789. Was het bier tijd en plants , ik zou niet ongaarne
wijzen op een der, volgens mij , meest verblijdende teekenen van
wetenschappelijken vooruitgang in het staatsregt de veldwinnende
overtuiging — zoo al niet bij velen in ons vaderland — in andere
Rijken, dat de regtmatige wensch naar staatshervorming, in . menig
opzigt , op jammerlijke teleurstelling uitliep , juist door de verkeerde
rigting waarin men , ten gevolge der toepassing en ontwikkeling
van hetgeen door de denkbeelden van 1789 (les idies de 1789)
verstaan wordt , geraakt is. Nu bepaal ik mij bij de opmerking
dat er in mijne rede geen schijn of schaduw is geweest van hetgeen daarin gelegd wordt. 1k heb herinnerd, wat bezwaarlijk kan
worden ontkend , dat Europa sedert 1789, onder den invloed van
die begrippen , in een revolutionairen toestand verkeert , meermalen
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ook ten nadeele van ons Vaderland openbaar, en ten gevolge waarvan de politieke omstandigheden in Europa van zoodanigen aard
zijn , dat door Staten van den tweeden rang, na langdurig verzuim,
onverwijld op den eisch eener doeltreffende zelfverdediging moet
worden gelet.
Ik ben , hieromtrent kan ik hem bij herhaling en volkomen gerust stellen , in het minst aliet getreden in de vraag , (waaromtrent ik mij niet tot het geven van raad bevoegd reken) of het
cijfer dezer begrooting te hoog is. Ik zal met aandacht de discussie volgen , en acht dat de geschiedenis van het vaderland,
vooral ook na 1813 , niet enkel in het stelsel van volharding, reden tot groote omzigtigheid geeft. Ik heb derhalve met bescheidenheid , zoo ik hoop , den twijfel geopperd of niet , in het altijd staren op een punt , hervorming van het belastingstelsel ,
gedeeltelijk althans de oorzaak moet gezocht worden eener eenzij dige beschouwing , die , voor het leger zoowel als voor de marine ,
ongunstig gewerkt heeft.

*„*- De beer Thorbecke erkende dat hij de rede zelf niet gehoord had.
„ Mij dunkt," voegde hij er bij, „ de vraag is geoorloofd, of de politieke
weldaden , waarin de spreker zich mag verblijden, of de vrijheden die hij
mede geniet, die hij mede heeft helpen verwerven, of zij niet alle verkregen
zijn op den grond dien het jaar 1789 ons heeft geopend."

Ik zal , ofschoon het mij wel eenigzins moeijelijk valt , de verzoeking tot repliceren weerstaan. Ook kan ik aan het geachte lid
niet ten kwade duiden , dat hij , afwezig zijnde , mijne meening niet
gevat heeft. Alleen blijkt er uit dat men voorzigtig moet zijn in
het beoordeelen van hetgeen men niet gehoord heeft.
„Ik had een stip gegeven , „zegt het geachte lid" en de afgevaardigde uit de residentie heeft er een kring om heen getrokken."
0 ja, maar met den aanval, die nu een stip heet, werd het treffen
van den hartader bedoeld.
Het geachte lid drijft inderdaad de bescheidenheid te ver , wanneer hij zich verwondert, dat aan zijne woorden voor geruimen tijd
gesproken , wanneer ze in eene beraadslaging te pas komen , wordt
herinnerd. Dit behoort onder de lasten (er zijn ook lusten) wanneer iemand met eere aan het hoofd , eerst van een Kabinet , daarna
van eene rigting in deze Kamer , van eene nog niet versletene rigting , gestaan heeft.
In December 1856, toen ik liefst zoo min mogelijk aan de beraadslagingen
deel nam , werd , bij de begrooting van Oorlog , in eene belangrijke rede van
den beer Delprat , over de denkbeelden van 1789 gunstiger meening geuit.
„ Men had , na den Munsterschen vrede , nagenoeg in Midden-Europa niet
dan bloedige oorlogen. Dat is nu beter geworden en ik geloof dat dit welligt gedeeltelijk snag toegeschreven worden daaraan , dat men thans zulke
kostbare werktuigen , als de legers zijn geworden , niet meer zoo roekeloos
gebruikt , en welligt ook aan den invloed , dien de beginselen van 1789 op
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vorsten en volken gehad hebben. Ik geloof dat men voor 1815 nagenoeg
geen tijdperk van eenige jaren kan vinden , waarin van geen bloedige oorlogen sprake is geweest in Europa , en dat , wanneer men 40 jaren voOr en
40 jaren na 1789 neemt , men zal zien dat het bloed en de tranen die gestroomd hebben in vroegere tijden , vergeleken met latere tijdperken , zeer ten
gunste van de tegenwoordige tijden uitkomen."
Het zij mij vergund dit to betwijfelen , wanneer ik aan de oorlogen en
ook aan de moordenarijen van het Revolutie-tijdperk (1789-1813) gedenk
en tevens mij herinner dat de vrede die er op gevolgd is , noch in oorsprong ,
noel] in voortduring, net de ontwikkeling der leeringen van 1789 (die veeleer gestadig , ook na de uitbarsting en van 1830 en van 1848 , bedwongen
en gestuit werden) in verband gestaan heeft.

BUITENLANDSCHE ZAKEN.
14 December 1850.
* * De beer Zylker stelde eene aanzienlijke vermindering voor op de
tractementen en bezoldigingen van het personeel der Gezantschappen.

Het is reeds laat. Een enkel woord. Men heeft mij wel eens
gezegd dat het goed voor een land is , wanneer alien , die een
ambt bekleeden , door eenigzins onbekrompen te gemoetkorning in
de gelegenheid zijn hun stand en waardigheid naar behooren te
kunnen ophouden. Men heeft wel eens gezegd dat de Regering
reeds veel van de tractementen onzer diplomaten besnoeid heeft. Men
heeft mij wel eens gezegd dat de Regering, aldus voortgaande ,
al te karig zou kunnen worden. Men heeft mij wel eens gezegd
dat op die wijze er een uiterste van inkrimping zou bereikt worden , waardoor men , in naam van de democratie , der aristocratie in
de hand werken zou. Men heeft mij wel eens gezegd dat het
moeijelijk is voor deze Kamer, om over dergelijke specialiteiten,
eenigermate ex abrupto , oordeel te vellen , en dat zij , bij het vaststellen van bezuinigingen , in gevaar zou komen , van een volgend
jaar te moeten herdoen wat zij thans zou hebben verrigt. Maar
ik moet erkennen , dat de uitmuntende redevoeringen over bezuiniging , die ik in deze dagen gehoord heb , mij tot een an der denkbeeld hebben gebragt. 1k ga mij onmiddelijk bezig houden met
een zeer moeijelijken en veelomvattenden arbeid, werken ik voornemens ben , indien ik het geluk heb lien te voltooijen, aan
het Ministerie ter overweging aan te bieden. Voorloopig wil ik
u bekend maken dat de hoofdgedachte van dit plan is , om alle
publieke betrekkingen in Nederland , hetzij binnen , hetzij buiten
's lands , jaarlijks aan eene publieke aanbesteding te onderwerpen.
En ik mag niet ontveinzen dat ik daarbij nog eene arriere pensee
koester,, dat het namelijk , bij aanzienlijke concurrentie , mogelijk zijn zal die bedieningen aan dengene, niet die het minst inschrijft , maar die het meest opbiedt , te verleenen. Nu heb ik
zoo groote verwachtingen van dit plan , hetwelk gewis over een
jaar ten uitvoer zal kunnen gelegd worden , dat ik , de kleine bezuiniging niet tellende , welke door de aanneming van het amen-
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dement van den heer Zylker zou verkregen worden ,
amendement zal stemmen.

tegen dit

Het amendement werd verworpen met 50 tegen 12 stemmen.

3 December 1851.
Onder den verbazenden indruk der berigten uit Parijs (het Coup d'Etat
van 2 December) wilde de heer van Hall eenparig aannemen van de begrootingswetten , zonder beraadslaging.

Volgens het oordeel van den spreker uit de hoofdstad a over de
gebeurtenissen , onder den indruk waarvan wij op dit oogenblik
alien staan , is het onberekenbaar of daaruit orde en vrijheid zal
kunuen geboren worden, dam wel of zij daarbij te niet zullen gaan.
De strekking van die gebeurtenissen leidt, dunkt me, blijkbaar naar
eene opvolging of naar een mengsel van despotisme en anarchie.
Hij verrnaant tot eendragt ., en als eerste bewijs, verlangt hij dat
bij de verdere behandeling der begrooting, het stilzwijgen worde
bewaard. Ik geef aan de vaderlijke vermaning gaarne gehoor. Niemand wenscht meer dan ik eendragt , en ik zal weinig meer bij
de begrooting spreken ; maar ik vrees bijna dat het gebeurde te
Parijs een al te levendigen indruk op hem hebbe gemaakt. Wanneer wij zoo ver gingen van te bepalen dat over menig belangrijk
onderwerp het woord niet 'nag worden gevoerd , zouden wij ligt
in verdenking komen van aan den invloed van het gebeurde te
zeer ondergeschikt te zijn geweest. Ik wensch eendragt , maar
eene voor het Vaderland heilrijke eendragt zal het meest worden
bevorderd, door het op den voorgrond stellen van beginselen, wier
verwaarloozing over Frankrijk de reeks van jammeren, waarvan wij
nu weder een schakel aanschouwen, gebragt heeft.

22 September 1851.
*; In Augustus 1850 was eene Conventie met Rusland gesloten. Daarin
werd , zoo het heette , uit belangeloosheid , tien millioen aan Nederland kwijtgescholden. De Keizer zeide in den aanhef : „ Voulant donner au Gouvernement de S. M. Neerlandaise une preuve de desinteressewent." En hoe
was het nu met die onbaatzuchtigheid gelegen ? de som was invorderbaar ,
alleen , op grond dat de afscheiding van Belgie eerst door het Tractaat van
April 1839 was tot stand gekomen. Van daar dat dit beweeren eener kwijtschelding te onderschrijven velen onvereenigbaar scheen met het regt en de
eer der Natie , in verband met eene (in de Nederlander n°. 254 medegedeelde)
Conventie van 16 November 1831 , waarbij datzelfde Rusland , hetwelk op
de niet-onafhankelijkheid van Belgie de geldvordering tegen ons instelde ,
zich , voor gelijke somme gelds, tot handhaving der onafhankelijkheid van
Belgie verbond.
Het ontwerp ter goedkeuring van de Conventie , in de vorige zitting (ofschoon reeds het Algemeen Verslag uitgebragt was) onafgedaan gebleven ,
had in de afdeelingen een ongunstigen indruk gemaakt.
a VAN HALL.
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In het Antwoord op de troonrede werd gezegd : „ het voortduren der goede
verstandhouding tusschen Nederland en de vreemde Mogendheden verblijdt
ons." Hierop stelde ik dit amendement voor: „ Ook door ons wordt de goede
verstandhouding met de vreemde mogeudheden gewaardeerd. Uwe Majesteit
zal ons steeds bereid vinden daarvan te doen blijken , door de meeste naauwgezetheid , zoowel in het naleven van de verbindtenissen als in het handhaven
van de waardigheid van den Staat."

De voorlezing zal reeds aan de Kamer getoond hebben dat bier
is wat men noemt een onschuldig amendment. Er komt niets in
voor, waarvan de Vergadering niet ieder oogenblik getuigenis zou
willen afleggen. Maar het amendement ontleent eenige beteekenis
en kracht, wanneer men het, naar mijne bedoeling, in verband
brengt tot eene gewigtige zaak , waarover in deze discussie niet
ten eenen male het stilzwijgen kan worden bewaard. Ik bedoel de
Conventie van 3°I,8 Augustus 1850 met Rusland.
De geheele bedoeling van het amendement is te zorgen dat de
Vergadering zich niet praejudiciere omtrent het wetsontwerp over
de Russische schuld.
Het eerste voordeel van het amendement is , dat de Kamer niet
zal verklaren dat er goede verstandhouding met de vreemde mogendheden bestaat. Zou er niet in de troonrede eene vergissing
kunnen zijn ingeslopen P In de aan deze Kamer overgelegde Conventie zelve wordt gesproken van eene divergence d'opinions , waaraan men van beide zij den veel gewigt hecht en die door het tractaat moet worden weggenomen. Zoolang het tractaat zijn volle
beslag niet zal hebben verkregen , is de uitdrukking dat er met de
vreemde mogendheden goede verstandhouding bestaat , niet volko men juist.
Een tweede voordeel van het amendement is dat het , omtrent
die goede verstandhouding, Beene onvoorwaardelijke bliidschap betuigt. De voortduring zou verkregen kunnen zijn op voorwaarden
van zoodanigen aard dat daarin ganschelijk Been reden tot blijdschap bestond. De Kamer blij ve in haar oordeel vrij. De Kamer
zij gedachtig aan haar antecedenten. Men lette slechts op het verslag. Streng is het oordeel , niet van enkelen, of weinigen , of sommigen, maar „vrij algemeen" wordt daar gezegd „is de indruk geweest dat de sluiting der overeenkomst op eene voor de natie weinig
eervolle wjze had plaats gevonden." Verder: „met het volste refit
mag men vragen of de Regering zich de onjuiste en voor he
nationaal gevoel kwasende voorstelling had behooren te laten welgevallen. Daarenboven heeft een vrij groot aantal leden gemeend
dat, volgens art. 57 der Grondwei , de conventie voor de bekrachtiging aan de goedkeuring der Staten-Generaal had moeten onderworpen zijn.' Twee bezwaren dus: grondwetschennis en beleediging
van het nationaal gevoel. En tegenover dit antecedent zal de Kamer, wegens de goede verstandhouding met de vreemde mogendheden blijdschap betuigen !
Nog iets : het komt mij voor dat de Minister, van wien ik over-
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tuigd ben dat hij, evenmin als wij , iets zoude willen doen, kwetsend
voor het eergevoel der Natie , bij Rader overleg , in verband met
een deter dagen in het licht gegeven zeer belangrijk geschrift 1 ,
welligt zelf zal inzien, dat hij met de antecedenten van deze zaak
niet volledig bekend was; weshalve hij, al worden volgens de troonrede , al de ontwerpen van wet weder ingediend, het wetsontwerp zal
intrekken , en eene nadere onderhandeling met Rusland beginner.
Maar juist dan zal het van dubbel belang zijn te kunnen wijzen
op de verklaring van de Kamer , waaruit blijke dat zij , naijverig
op de eer der Natie , bereid is met Hollandsche naauwgezetheid
aan de verbindtenissen van den .3t,aat te voldoen.
De hoofdgedachte is , niet op de discussie vooruitloopen en met
de antecedenten der Kamer niet in tegenspraak zijn.
Nadat het amendement, door den heer van Dam van Isselt verdedigd , door
de heeren van Goltstein en van Hall en den Minister bestreden was, zeide ik:

Ik heb niet begrepen de bedoeling, waarmee de spreker uit de
hoofdstad , het tractaat van 1846 aangehaald heeft. Is het om te
toonen dat er in 1846 , en dus ook in 1851 , goede verstandhouding bestond , dan herinner ik dat de Russische schuld eerst onlangs wederom ter sprake gebragt werd. Is het om te doen opmerken dat ook toen van goede verstandhouding hoog opgegeven
werd , ofschoon ze niet bestond , dan zijn er sterker voorbeelden
in vroegere dagen , toen , niettegenstaande het grievend onregt dat
wij verduurden , de goede verstandhouding niet ophield. Of echter
dergelijke vermelding tot eer van het Vaderland geweest is, daarover zal ik mij liefst niet uitlaten. — Ik kom thans tot de argumenten van het geachte lid der Commissie Wij zouden ors,
volgens hem , door het amendement praejudicieren; dit is het gevoelen ook van den Minister van Buitenlandsche Zaken. Intusschen strekt juist mijn voorstel om niet vooruit te loopen ; terwijl
de Kamer door blijdschapsverzekering ongetwijfeld gepraejudiceerd
wordt. Men had, zeide hij , de algemeene strekking van het adres goedgekeurd en derhalve kwamen geen amendementen van eenige kracht
en beteekenis te pas. Eilieve, de taak van de Commissie zou aldus uitermate gemakkelijk zijn; het ware verkieslijk de discussien te sluiten,
indien elke gewigtige zaak met eene exceptie van niet-ontvankelijkheid kon worden ter zij de gesteld. In 1850 heeft men zich ook
vereenigd met de algemeene strekking, en evenwel zijn gewigtige
zaken ter sprake gebragt. De Vergadering zal het ons ten goede
houden, dat wij niet in lange redevoeringen hebben betoogd wat
iedereen wist , namelijk dat de algemeene strekking ons niet beviel.
Men heeft gesproken van tweederlei gevoelen omtrent een adres
van antwoord. Tweederlei ? ik herinner mij dat Koning Willem II ,
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uit eigen beweging, of op raad zijner Ministers, liever in het geheel geen adres van antwoord zou gehad hebben ; waartoe tijdverspilling? Evenwel de Kamer gaf aan dezen wenk geen gehoor.
Maar , wanneer ik dit geval uitzonder , weet ik niet dat v6or 1848
het gevoelen tweederlei was. Een weerklank werd wanklank genoemd.
Het was een verwijt, *aarvan telkens de toepasselijkheid door de
tegenpartij ontkend werd. Nu is er vooruitgang ; weerklank wordt
nu als ideaal van een adres van antwoord beschouwd. — Men
spreekt van Engeland ; men vergeet dat de gewigtigste aangelegenheden daar telkens worden behandeld ; maar hier , waar men bijkans
elke gelegenheid daartoe afsnijdt, is het Wil* dat wij althans nu
in onze regten Diet worden verkort.
Nog een woord over de zaak zelve. Ik ga uit van de onderstelling dat er in de handelingen van deze Kamer eenige harmonie
moet zijn , en dat wij den schijn Diet kunnen aannemen, als waren
wij onkundig van eene zaak, die bij ons reeds in staat van wijzen
gebragt is.
De Minister van Buitenlandsche zaken vindt het natuurlijk dat
hij zich van breede en zelfs van eenige beschouwingen onthoude.
Mitj dunkt , eenige inlichting, in verband met mijn amendement ,
ware niet ongepast geweest. Om de beteekenis en de kracht van
het amendement, te doen uitkomen , moet ik met een enkel woord
doen letter op hetgeen bovenal opmerking verdient ; 'lamen* dat
men in de conventie belangeloosheid aan Rusland toeschrijft. En
waarom ? omdat het afziet van eene pretensie. En wat werd er gepretendeerd ? dat Rusland 10 millioen kon vorderen van Willem I,
als Souverein van Belgie, nadat Rusland zich, tegen dezelfde somme
gelds , ter handhaving van Leopold , als Souvereiiz over Belgie,
verbond. Daar komt bij , dat , volgens nadere opgaaf, waarschijnlijk in het archief van Buitenlandsche zaken het stuk ligt, waarin
de graaf van Nesselrode, hoofd van de Russische diplomatie, toen
hiej dit in eene andere zaak noodig keurde, opzettelijk het tegendeel
heeft betoogd van hetgeen Rusland , als grondslag zijner zoo belangeloos kwitjtgescholden pretensie, beweerd heeft.
Men heeft der Tweede Kamer eenigzins verweten dat zij oude
quaestien oprakelt. Hoe dam ! de regten van Holland zijn in die
dagen aan een vermeend algemeen belang van Europa ten offer
gebragt,
gebragt, en nu zou het slagtoffer, na zoo vele jaren, nog moeten
voor het genadige refit ! Dergelijk een eisch wekt belangstelling bij de Natie, om niet te zeggen verontwaardiging, op. 1 Klein
zijn we — niet te klein om nationaal eergevoel te behouden. Wanneer eene Natie dit verloren heeft, is het beter dat zij geene Natie
meer genoemd worde. Maar wat heeft deze moeitjelijkheid doen geboren worden ? Indien ik eene gissing mag wagen , dan is het noodlottige woord belangeloos door den eenigzins overmatigen ijver van
den gevolmagtigde van Rusland in de conventie gevloeid. De
1

Zie,

le

Peel , p. :395.

— 393 —
Keizer is een schrander en edelmoedig Vorst. Hij zelf, zich herinnerende de omstandighedeD die hebben plaats gehad , zou het
woord belangeloos niet goedkeuren , en, zoo de uitdrukking door
de Volksvertegenwoordiging beaernd wierd , de achting voor het
Volk van Nederland zou bij den Keizer niet worden verhoogd.
Het is, bij overweging hiervan, niet te veel, wanneer de Kamer
een amendement aanneemt, hetwelk zeer nuttig kan zijn, en waarbij
niets hoegenaamd wordt gepraejudicieerd.
Het amendement werd met 35 tegen 13 stemmen verworpen.

25 el-Jodi 1852.
x i: De Conventie van Augustus 1850 over de Russische schuld werd andermal ter bekrachtiging aan de Staten-Generaal voorgelegd. De groote
meerderheid der Commissie van Rapporteurs (van Goltstein, Huguenin , Dullert , van Hall , en Godefroi) had geene vrijheid gevonden om de aanneming
aan te raden. — Den tweeden dag der discussie vroeg ik het woord.

Ik ben volkomen bereid het voile bedrag van de declaratien aan
Rusland te voldoen bij transactie, gelijk in het merkwaardig geschrift van den hoogleeraar Vreede voorgesteld wordt. Aldus snijd
ik of al hetgeen over eerliikheid en loyauteit gezegd is ; inderdaad
een groot gedeelte der verdediging van het ontwerp. Wanneer in
het vorige jaar door sommigen , aan het Gouvernement doorgaans
Diet ongenegen , te regt beweerd is dat wij in dit ontwerp aan
Rusland een geschenk doen van nagenoeg vier ton, dan ga ik ,
naar het voorschrift van den spreker uit Noordbrabant a , door meer
te geven dan men schuldig is , in ruimen zin te werk , volgens de
oude Hollandsche goede trouw.
1k heb met veel belangstelling het lid uit Utrecht b gehoord over
art. 57 der Grondwet. 1k beslis niet of de voordragt na de ratificatie daartegen strijdt; zij is, in elk geval, betreurenswaard.
Begrijpelijk ware zij , bij het beweeren : het Gouvernement , met het
bestuur der buitenlandsche aangelegenheden belast, legt het tractaat
aan de Kamer voor, enkel ter finantiele regeling ; onverklaarbaar is
ze, wanneer men het onderzoek omtrent de innerlijke waarde vrijlaat
in eene moeijelijke zaak, waarbij althans de mogelijkheid eener
verwerping is te voorzien. Moge de afwijzing van dit tractaat
ons vrijwaren tegen herhaling van hetgeen nu gebeurt ; dat hid
die een ontwerp afkeurt, in de onvermijdelijke noodzakelijkheid
geraakt een stuk huiten werking te laten waaronder de geeerbiedigde naam des Konings gesteld is. 1k bepaal mij bij de vraag,
ook door andere leden met nadruk behandeld : is de Conventie van
18 Augustus 1850 bestaanbaar met de eer van het Nederlandsche
Volk ? 1k verkeer in het tegenovergestelde geval als het lid uit
Noordbrabant. Bij hem heeft de inzage der stukken den onaangenamen indruk van het ontwerp grootendeels weggenomen ; ik
a TtimussEN.
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daarentegen , die bij het eerste onderzoek in mijne afdeeling schier
alleen het ontwerp eenigzins verdedigbaar vond , ben door stukken , die mij toen niet bekend waren , tot een tegenovergestelde
overtuiging gebragt.
Het is hier eene geheel nieuwe zaak. De Minister van Buitenlandsche zaken beweert telkens (ook blijkens het verslag) dat hier is eenvoudige voortzetting, beeindiging van hetgeen onder vorige Gouvernementen aangevangen werd. Er is hier geene voortzetting , er is
niet enkel verschil, er is in alle opzigten contrast. Trainers wat heeft
men in 1841 gedaan ? toen was er trausactie, over eene vordering
die gedeeltelijk betwist werd ; nu enkel betaling eener deugdelijke
schuld. Toen was er een voorwaardelijk aanbod; nu neemt Rusland
het aanbod gereedelijk aan , namelijk het geld; van de voorwaarde
zwijgt men. Toen werd van dezen kant verlangd dat ons niet verder gehouden zijn dan tot 1 October 1830 door Rusland zou worden erkend ; nu wordt dezerzij ds het tegendeel verklaard. Wanneer de Minister beweert dat de vorige Gouvernementen hem een
toestand geschapen hebben , dan moeten wij in het oog houden,
dat er nu eene herschepping heeft plaats gehad , eene conventie in
omgekeerden zin van hetgeen het vorige Gouvernement gewild heeft.
De Conventie strijdt tegen de eer van de Natie , om twee redenen.
Het eerste bezwaar ligt in art. 2. De declaratien zijn nu geworden
eene wettige, niet gecontesteerde schuld. Ik lees : lie son cote ,
S. M. le Roi des Pays-Bas, voulant consolider de plus en plus les
relations d'a2nitie et de confiance qui existent si heureusement entre
les deux Cows," doch wat volgt nu ? „se declare pre't a rembourser" enz. waarom ? conformement aux engagements.
Door den

Minister Verstolk van Soelen werd aan den Russischen gezant gezegd : prenant en consideration les declarations; hier is het : conformement aux engagements.
Het begin van het artikel komt clan
eigenlijk niet te pas. Is er wettige schuld, laat uw schoone begin
weg ; betaal sans phrase, voldoe aan uwe verpligting.
Maar is de wettigheid der schuld eene uitgemaakte zaak ? Ik
heb met de meeste aandacht gehoord naar het merkwaardig betoog
van den spreker uit Noordbrabant. Hij heeft bewonderd in het
verslag de menschelijke scherpzinnigheid , die, wat zoo duidelijk is,
onduidelijk maakt. Hetgeen mij verwonderd heeft is dit : de spreker — aan wien niemand scherpzinnigheid zal betwisten — heeft
niet gezien dat , na al hetgeen door hem bijgebragt is, te midden van
al die duidelijkheid er eene onduidelijkheid blijft. Breng te zamen
al wat omtrent de declaratien is gezegd , al wat daarover gelezen
wordt ook in de geheime stukken die ons zijn medegedeeld , ook
dan nog vraag ik — en vele leden van de Kamer zullen het vragen — van waar dat voor geachte staatslieden, voor de Vorsten die
Nederland geregeerd hebben, deze zoo duidelijke zaak niet duidelijk
was ? Ik vertrouw dat men niet kortweg van die Vorsten en staatslieden zal onderstellen dat zij , door spitsvindigheid en tegenstribbelingen , zich hebben willen onttrekken aan eene schuld, wier deugdelijk-
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heid buiten kijf was. Voelt men dan niet dat over de declaratien
nog een nevel verspreid is ? Hieraa n gedachtig, zal men waarschijnlijk meer hechten aan hetgeen over het gecontesteerde der schuld
in het midden gebragt is ; aan het opmerkelijke tenir compte , aan
het veelbeteekenende en telkens herhaalde en rapport avec le principe;
aan hetgeen in het versiag voorkomt omtrent den tweeslachtigen
toestand , waarin zich Koning Willem I, ten gevolge zijner nog
steeds ook mar Belgie gerigte politiek , beyond ; aan den weak
in de uitmuntende rede van den spreker uit Zutphen " , omtrent
de beslissing in het tractaat van 1839 dat de souvereiniteit, reeds
in 1830 , verloren was geraakt ; aan den invloed dien het herdenken der behandeling, der mishandeling van Nederland , uit het
oogpunt der billijkheid , in het overleg met Rusland , op de beschouwing der declaratien kan gehad hebben. De waardij der declaratien , in verband met politieke omstandigheden en diplomatieke
bedoeling, is twijfelachtig. Of, indien gij van de klaarheid en
onbetwistbaarheid der schuld , in haar voile bedrag , overtuigd zijt ,
gelieft in het oog te houden wat gij , door dit tractaat aan te
nemen , verrigt. Gij verklaart dat , van 1841 of en vroeger,, Nederland is bestuurd geworden door een niet eerlijk Gouvernement.
Gij werpt een blaam op Koning Willem I, op Koning Willem II ,
op al de staatslieden die aan de wanbetaling zijn medepligtig geweest. Gij verkondigt dat , eerst met Augustus 1850, Nederland
in het bezit is gekomen van een eerlijk Gouvernement.
Dit strijdt met de eer van het Nederlandsche yolk ; wanneer
wij van de Natie gewag maken , is er aaneenschakeling en solidariteit der geslachten. Wij hebben niet enkel op de levenden te
letter. Indien wij niet verlangen dat eenmaal onze nagedachtenis
door onverdiende verwijtingen bij de nakomelingschap worde bezwalkt , laat ons dubbel naauwgezet zijn , wanneer het de eer geldt
van hen die zich zelven niet meer kunnen verdedigen, omdat zij
rusten in het graf.
Het tweede bezwaar ontleen ik , met verscheidene leden , uit artikel
1 der Conventie van 1850 ; uit den vorm van het tractaat. Volgens het lid uit Noordbrabant , heeft de Kamer met den vorm
niets te doen ; enkel met het geld. Eene aanmerking van het
hoogste gewigt , indien ze juist is ; doch ik zie niet , wanneer de
Kamer de innerlijke waarde van het tractaat mag en moet beoordeelen, waarom wij, vertegenwoordigers van het Nederlandsche Yolk,
enkel zouden moeten zien op het geld , en niet op de eer der Natie.
Men zegt : art. 1 beduidt niets , gij zijt ten onregte bezorgd ; het
is hier eene transactie, en dam stellen partijen de wederzijdsche
bezwaren tegenover elkander ; ieder spreekt voor zich, zonder dat
de ander zich daarover formaliseert.
1k heb gehoord van menschen , meer dan ik bekend met de redactie van dergelijke stukken , dat ze in gemeen overleg worden
gemaakt , zoodat men zich onthoudt aithans van uitdrukkingen ,
.
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die voor de tegenpartij beleedigend zijn. Voorts, ik geef u dit
artikel prijs. Ik heb genoeg aan het begin van de Conventie.
Daar leest men — ik weet niet of in de diplomatie hetgeen
tusschen twee haakjes staat , gerekend wordt niet geschreven te
maar ik lees van avance8 faite8 depiti8 le 1 Ianvier 1839
zijn
ju8qu'au 1 Ianvier 1839. Schrap nu vrij de8intere88ement in artikel
1 uit , bet baat niet. Indien er voorschotten geschied zijn , zal de
belangeloosheid van Rusland ook door ons worden geroemd. Dit is
de grondslag van ons verwijt ; gij hebt, als of door het niet invorderen eener schuld een voorschot geschied ware , het verstrekken
van voorschotten ten onzen behoeve tot in 1839 erkend. Zoo heeft
dan Rusland zich , door de schuld kwijt te schelden, verdienstelijk
jegens Nederland gemaakt. Maar , zegt men, voor de beschouwing
van Rusland kan ook vrij wat te berde worden gebragt. Blijkens het
verslag was dit ook van gouvernementswege geschied. Bij de Conventie van 1815 werd blijkbaar op het verlies, niet enkel der feiteliike, maar ook der regtelijke souvereiniteit , op de invasie van een
buitenlandschen vijand, niet op een verloren gaan door innerlijke
verdeeldheden , gedoeld ; Koning Willem I is , daar hij aan de
souvereiniteit hechtte , tot in 1839 Souverein van Belgie geweest.
Ik zou, uit de debatten over de Russische schuld ten jare 1832
in het Parlement gehouden , kunnen bijbrengen hoe Sir Robert Peel
over de zeer fijne onderscheiding tusschen invasie en opstand , hoe
een ander,, bij dit wijzen op de voortdurende opperniagt van Koning Willem I tegenover Leopold , zich over de souvereiniteit van
Hendrik V tegenover Lodewijk Filips vrolijk gemaakt heeft. Doch
ik bepaal mij bij de vraag : komt een angstvallig hechten aan de
regtelijke souvereiniteit, aan de legitimiteit, met de zienswij ze van
onze dagen overeen ? Ik begrijp dit in vroegere tijden , toen eerbied aan verkregen regten en aan de heiligheid van diadeem en
schepter betoond werd. Toen moest onverzettelijke vasthouding
aan het refit, ook wanneer men feiteliik van het genot beroofd was ,
van groote beteekenis zijn. Maar nadat de diplomatie sedert 60
jaren aan de revolutie onder elken vorm hulde gebragt heeft ; nadat zij zich zoo diep voor Napoleon boog, dat de uitdrukking van
een Fransch dichter niet te sterk was : „ Et de ses pieds on peut
voir la poussiere, empreinte encor sur le bandeau des Rois"; nadat
men een systeem heeft aangenomen , volgens hetwelk de diplomatie
iederen geweldhebber, , zoodra en zoolang hij de overhand heeft,
erkent , heden Karel X , morgen Lodewijk Filips , heden Lodewijk
Filips , morgen een provisioneel gouvernement , straks weder een
President , onder elke wijziging zijner rnagt ; nu het z6Over gekomen is , dat Europa gereedelijk de hand zal reiken aan den onverlaat, die, met verkrachting van eed en pligt, zich meester maakt
van het bestuur, nu vraag ik , kon de onderscheiding van feitelijke
en regtelijke souvereiniteit tegen Willem I met eenigen grond worden
aancrevoerd door eene mogendheid , die , in de Conferentie te Louden
en later , bij uitnemendheid revolutionnaire sympathien had betoond ?
—
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Ik wensch inzonderheid te doen letten op twee argumenten voor
Rusland onwederlegbaar. Het eerste is het vertoog vaii den graaf
van Nesselrode. Ik kan aan de verzoeking om u uit het overbekende stuk een paar zinsneden voor te lezen, niet wederstaan ,
zinsueden tegenover Rusland zeer bruikbaar. De graaf van Nesselrode zegt : „ Il nous parait done prouvi jusqu'A la dernire evidence, que le Gouvernement des Pays-Bas, loin d'avoir pu negocier
pour etablir simplement une Separation administrative, s'est constamment montre dispose a faire le sacrifice de ses droits sur la
Belgique, et a etablir ainsi la Separation politique; qu'il s'est
uniquement attache a subordonner la reconnaissance de Findependance de ce Pays , et celle du nouveau Souverain , au desir de s'assurer des conditions equitables; et que, si aujourd'hui le Cabinet
de la Haye affirme et soutient le contraire", — nu volgt er eene
uitdrukking die alles behalve beleefd is , maar zij staat er : „ cette
assertion se trouve en opposition manVeste avec les faits, ainsi
qu'avec la lettre et l'esprit des declarations emises de sa part , soit
a la Conference de Londres , soit It l'Assemblee des Etats-Generaux
de Hollande." Waarschijnlijk behoort dit vertoog niet onder de
stukken door welke , voor sommigen onzer , het wetsontwerp meer
aanbevelenswaard werd.
Het tweede onwederlegbare argument tegen Rusland ontleen ik
aan de bekende , befaamde, beruchte Conventie te Louden van 16
November 1831. Wanneer ik aan die Conventie denk , blijf ik altijd met moeite bedaard. Daarom bepaal ik mij voorzigtigheidshalve bij de eenvoudige opgave van hetgeen geschied is. Men heeft
in de verbindtenis, ten aanzien van het Koningrijk der Nederlanden , gelijk het onder de souvereiniteit van Willem I bestond, eene
naamsverandering , voor Willem , Leopold, voor Nederland , Belgie
gebragt ; ziedaar alles. En ziehier, in weinige trekken , den award
en de beteekenis van hetgeen aldus verrigt werd. Rusland heeft
een ouden beproefden bondgenoot verlaten omdat het nuttig geacht
werd. 1k qualificeer dit gedrag niet ; ik weet Diet, ik wil althans
niet weten, hoe men gewoonlijk het gedrag van dengene bestempelt,
die , omdat hij het oorbaar acht , zijnen bondgenoot verlaat ; maar
belangeloos is het verbum proprium niet. Rusland heeft niet alleen
zijn ouden bondgenoot verlaten , maar voor dengene die door Rusland zelf als usurpateur en rebel beschouwd werd , koos Rusland
tegen den ouden bondgenoot partij. Ik qualificeer dit ook niet;
alleen weiger ik te zeggen dat het belangeloos was.
Rusland heeft daarvoor eene aanzienlijke som , de jaarlijksche
rentebetaling van een vierde der Russische schuld , bedongen. Een.
onbeleefde Engelsche staatsman heeft dat tractaat genoeind a bribe
treaty, een tractaat van omkooping. Ik qualificeer het niet ; maar
het is geen belangeloos overleg. Eindelijk zou Rusland niet ongaarne van Koning Willem I, na hem in 1831 te hebben verlaten , als of Rusland hem tot in 1839 beschermd had , de andere
helft van den intrest der Russische schuld hebben ontvangen. Ik
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ik onjuist.
Ik heb eene laatste aanmerking: het woord belangeloos is nog
uit een ander oogpunt min gepast; namelijk wanneer men het met
het overige gedeelte van het tractaat , met de voldoening der declaratien , in verband brengt.
Het vergen van de betaling voor het voile bedrag der declaratien , al was de wettigheid der schuld onbetwistbaar,, beschouw ik
a is baatzuchtig, in verband met de geheele politick die _Rusland
ten onzen o_pzigte gevolgd heeft. 1k betwist nu de deugdelijkheid
der declaratien niet. Tk wil aannemen dat , strict() jure, daartegen
niets te zeggen valt , dat we , bij eene regtbank , gecondemneerd
zouden worden om alles te betalen. Doch moest , met het oog op
vroegere verongelijking , Rusland op dit betalen zoo dringen Ik
beoordeel de staatkunde niet van 1830 en 1831 en daarna ; deze
staatkunde , zoo als ik toen dikwijls gehoord heb , was zeer verstandig; dit buigen voor de revolutie , in den vorm van de Londensche Conferentie , gaf uitnemenden waarborg voor de toekomst.
1k heb hieraan getwijfeld in 1848 , toen de Yorsten in de meeste
landen van Europa (Petersburg was voor de revolutie toen niet bereikbaar) zich nog dieper gebogen hebben voor de revolutie onder
een anderen vorm. Hoe dit zij , Nederland is van die politieke
wijsheid het offer geweest ; Nederland , van het equivalent voor
zijne afgestane kolonien beroofd , Nederland met Belgie gelijk of
achter Belgie gesteld, aan onregt jaren achtereen ten prooi. Aan
de mogendheden is dit te wijten , aan Rusland vooral. Neen , zegt
men , het is te wijten aan u zelven , aan uw Gouvernement , aan
de dwaze volharding van uwen Koning, aan eene onverzettelijkheid , die te regt als ongerijmd uitgekreten werd. Tk kan daarover
met vrijmoedigheid spreken ; niet op dit oogenblik , reeds in 1831
en 1832 heb ik mij in openbare geschriften verklaard tegen zoodanige volharding als toen plaats gehad heeft ; doch , bij het smalen
op dit systeem van volharding en op de nagedachtenis van Koning
Willem I , houde men in het oog dat tegen het systeem van toegeeflijkheid ook de verwerping van de 18 artikelen en de tiendaagsche veldtogt gestaan heeft.
1 „ Hier kan men misschien nog eenigen tijd volhouden, gewapend blijven
en uitgaven doen. Maar dit kan men niet altijd. Eenmaal is er een einde
aan een toestand die geheel buitengewoon is en dan ontbreekt het, bij
noodlottige uitkomsten , voorzeker niet aan onderling verwijt. De oorzaken
van onzen beklagelijken toestand moeten veel dieper dan in de handelingen
der laatste maanden of zelfs der laatste jaren worden gezocht. Zij liggen
in het verlaten van beginsels , waaruit alleen echte volharding ontspruit en
die men niet verwachten kan reeds nu of spoedig in Nederland weder opgevolgd te zien. Intusschen kan de rampspoed van het vaderland een middel
zijn om ten minste sommigen te overtuigen dat er voor de volken geen heil
in eene Staatkunde ligt, waarbij de wil der geopenbaarde Godheid niet als
oorsprong van regt en pligt aangenomen worth." . De Nederlandsche Gedachten (17 December 1831).
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En de te ver gedreven volharding is grootendeels aan de mogendheden , aan Rusland te wijten. Waarin had de onverzettelijkheid van Koning Willem T haar grond? in het vertrouwen dat
hij op zijne bondgenooten had. Er was, ook in die overdreven
volharding, eene edele gedachte. De Koning was niet op de hoogte
van zijn tijd ; hij kon zich de mogeliikheid niet voorstellen dat
zijne bondgenooten hem op dergelijke wijze zouden verlaten; vooral
van Rusland dit te onderstellen, van zijn bondgenoot en aanverwant , meende hij dat ongerijmd was. Ik wil daarlaten hetgeen
destijds in de diplomatieke kringen verhaald werd ; dat , volgens
vertrouwelijke mededeeling en vriendschappelijke betuigingen , de
Keizer van Rusland nimmer teekenen zou , voor de Koning zelf
geteekend had. Ook buitendien is de schuldenlast, dien de staatkunde van Willem I over Nederland gebragt heeft , indirect aan
Rusland te wijten; de Koning heeft in vasthouding aan zijn goed
regt volhard , omdat volharding van de mogendheden , vooral van
Rusland , in het onregt hem ondenkbaar toescheen. Nu zeg ik aan
Holland ; betaal , geef het voile bedrag van de declaratien, tot den
laatsten penning, opdat geen schijn of schaduw van oncerlijkheid
zich hechte aan den Nederlandschen naam. Doch aan Rusland,
zou men behooren te zeggen : vorder geen penning van een yolk ,
waartegen , met goede bedoelingen welligt en ten nutte van andere
natien, ook door u zooveel onregt gepleegd is.
Er is in deze beraadslaging met vrijmoedigheid gesproken ; de
Minister van Buitenlandsche Zaken kon het voorzien ; dat dit gebeuren zou, is hem op verschillende wijten kenbaar gemaakt. Indien ook ik uitdrukkingen gebezigd heb te sterk, men wijte het
aan hen die ons tot onbewimpelde voordragt onzer meening over
dit teeder onderwerp hebben verpligt. Wij molten den Keizer van
Rusland los maken van hetgeen in zijn naam geschied is. Ik heb
dikwijls hooren gewagen van de grootmoedigheid van dien Vorst;
ik houd mij daarvan gaarne overtuigd, en indien hij grootmoedig is,
en indien hij kennis neemt van hetgeen ten aanzien van dit tractaat is voorgevallen, en indien hij verneemt dat de Nederlandsche
Vertegenwoordiging, in verband met de politiek zijner diplomatie ,
heeft kunnen goedkeuren een tractaat, waarin hem, in verband met
al de antecedenten , belangeloosheid wordt toegeschreven , — ik
wensch geen mijner medeleden te beleedigen, ik eerbiedig ieders gevoelen en opvatting, maar hij zal geene achting kunnen hebben voor
een vo]k, waar men dergelijke qualificatie aan dergelijk gedrag geeft.
Ik weet niet of, wanneer hem de zaak uiteengezet wierd naar behooren,
de Keizer er toe zou komen niets van de som te willen ontvangen,
maar hiervan ben ik overtuigd dat hij , zoo wij dit tractaat goedkeuren , zal zeggen : zulk een yolk heeft , bij de reeks van mishandelingen die het onderging, ook nog deze mishandeling verdiend.
Misschien heeft , bij het ontwerpen van de conventie van Augustus
1850 , de Russische gezant , aan wien ik anders volgaarne hulde

bewijs , niet gedacht aan de onvermijdelijke beraadslaging in de
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Staten-Generaal ; ook rekende hij welligt dat men van de zijde van
ons Gouvernement afdiiigen zou. Ik kan mij ook voorstellen dat
de Minister van Buitenlandsche Zaken eene verschoonbare dwaling
heeft begaan , omdat hij niet genoegzaam met de antecedenten bekend was. Hij houde mij die gissing ten goede, daar hij zelfs
nu zich verbeeldt slechts te beeindigen wat de heer Verstolk van
Soelen begon. Hieruit is verklaarbaar de ratificatie, omdat men
schier geene discussie over eene zoo eenvoudige zaak voorzag. Hieruit is ook verklaarbaar de ongunstige positie , waarin de Minister
zich bevindt. Doch wij zijn voor onze handelingen verantwoordelijk; wij zijn nu met de antecedenten bekend. wij zouden ik
denk hier aan de uitdrukkingen raillerie en persiflage, door het
geachte lid uit Amersfoort gebruikt — goedkeuren een tractaat,
waarin voor het Nederlandsche yolk , ofschoon tegen de bedoeling
van den Minister , bij onregt bespotting gevoegd wordt.

4

„*. Meer dan eene redevoering , ook op 26 Jtmij , drong mij tot repliek.

1k betreur , met vele andere leden , dat men in deze discussie
telkens de woorden eerkikheid en loyauteit heeft doen klinken. 1k
betreur het , omdat veel gezegd is ter bestrijding van hetgeen door
niemand ontkend werd; ik betreur het , omdat de discussie dikwerf
geene discussie was ; omdat men, afgeleid door dit eene denkbeeld,
verscheidene hoofdpunten onaangeroerd liet , of daarover met eene
luchtigheid henengleed, waaraan wij voorzeker door de uitmuntende
redenaars die het woord hebben gevoerd, niet gewend zijn.
Ik heb weder hooren beweeren dat deze Minister van Buitenlandsche Zaken bijna hier zou een sterker spreekwoord voegen
dan bijna is nog niet ha f, — bijna hetzelfde gedaan heeft in 1850,
als zijn voorganger in 1841 bedoeld heeft. Ik antwoord: vergelijk
de merkwaardige note verbale van 1841 met de conventie van
1850; indien dit u niet overtuigt, acht ik redenering overtollig.
Maar,, met betrekking tot 1841, moet ik eene aanmerking opnemen van het lid uit Zevenaar die op het gedrag van den toenmaligen Minister en op het toenmalig bewind eene blaam van
deloyauteit zou werpen. Men zou namelijk toen aan Rusland eene
voorwaarde hebben gesteld , die het niet kon aannemen, omdat het
niet kon erkennen dat Nederland meer zou betalen dan het schuldig
was. Dit werd niet gevorderd ; men liet het punt der declaratien
onaangeroerd ; men onderzocht niet of Rusland regt had betaling
te vorderen krachtens die declaratien ; alleen verlangde men verklaring dat de eisch niet gegrond was op het tractaat van 1815.
1k heb weder telkens hooren spreken van de dengdeliikkeid en
dnidekikkeid der schuld , die op Nederland rustte. — Voor eene
Vergadering als deze is het moeijelijk om , na twintig jaren, met
a ENciEux.
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omstandigheden behooren te worden beschouwd. En wat heeft men
nu gedaan ? met de meest juridische scherpzinnigheid getoond
dat de declaratien verbindend zijn. 1 -k wil dit voor een oogenblik
niet betwisten ; ik Deem aan dat Rusland heeft weten meester te
worden van schrift, waarvan het naderhand gebruik of misbruik
heeft gemaakt ; dat de declaratien verbindende kracht hebben ; ook
ben ik bekend met de reeks demoedige uitdrukkingen , te dier tijde
tegenover Rusland gebezigd , en waaruit men met dubbelen nadruk
de verbindende kracht afgeleid heeft; verscheidene zou ik willen
uitwisschen , maar wij mogen niet vergeten den toestand van het
Vaderland en van het Gouvernement , in zijne weifeleude , eenigzins dubbelzinnige , tweeslachtige positie , slagtoffer der diplomatie.
Het is verklaarbaar dat van een op de pijnbank liggend Gouvernement meer zelfs dan geldelijk offer afgeperst wordt. Wanneer
men dit in het oog houdt , valt er op bonne nouvelle, enz. enz. een
geheel ander licht. 1k geloof nog dat het systeem van het Gouvernement, waaraan het getrouw gebleven is tot in 1841 , van
(daargelaten de waarde van de declaratien) krachtens de conveutie
van 1815 niet verbonden te zijn dan tot 1 October 1850 , met
zin en geest van die conventie overeenkomt.
Ik geloof dat de belofte van betaling bij het Nederlandsche
Gouvernement ondergeschikt is geweest aan de gedachte, dat, door
het ophouden van het onregt , Nederland nog eenmaal in het bezit
van de souvereiniteit over Belgie zou worden hersteld. De kracht
der declaratien zelve , in verband met het wederzi ejdsch politick
overleg van die dagen , en uit het oogpunt der billijkheid , is
minstens beiwistbaar. 1k hecht aan die twijfelachtigheid ; indien de
declaratien , in den zin zoo als men nu beweert , duidelijk zijn
dan werpt men op het vorig Gouvernement eene vlek , dan zijn
de vorige Vorst en de staatslieden die hem ter zij de stonden , onv erstandig of oneerlijk geweest.
Volgens een lid uit Zutphen a , zou deze aanmerking gelijk staan
met vele argumenten , die een schijn hebben , maar die , wanneer
zij met den tooverslag der tegenpartij worden aangeroerd , in het
niet zinken 1 . Dergelijke magtspreuken , in talrijke vergaderingen ,
bij discussien , waarbij eenige opgewondenheid heerscht , hebben
altij d eenige kracht daarom kom ik er op terug. indien hetgeen dezerzijds betwist wordt , voor u zoo duidelijk is , dan werpt
gij eene vlek op het vorig Gouvernement , op de meerderheid der
Commissie van Rapporteurs , die duidelijke zaken onduidelijk maken,
en op elk lid van deze Kamer , die de wet bestrijdt niettegenstaande
deze duidelijkheid ! Wij zijn of in het inzien van de verbindende

1 „Ik geloof dat het met dat beweeren pat gelijk met vele; het klinkt
hoog, maar bij nadere beschouwing zinkt het in het niet."

a DuLLEBT.

— 402 —
kracht van eene schuld buitengemeen kortzigtig, Of, ter ontduiking
van eene deugdelijke schuldbeteekenis , uitermate 817atil
Ik durf eene gissing wagen , die welligt aan sommigen eenigzins
stout zal voorkomen. Ik gis dat de declaratien , die men in 1841
dezerzijds in aanmerking nam, in den grond der zaak waren eene
gemasqueerde weigering orn te betalen, waarop nader zou worden
teruggekomen. Gij vindt deze _gissing vermetel ? ik zal u zeggen
waarop ik ze grond. Ik heb dezen morgen herlezen de belangrijke debatten , in het Engelsch parlement op 27 Januarij 1832
gehouden. Daarin vond ik eene uitdrukking van den heer Harries ,
volgens wien de Hollanders , sedert de conventie van 1815, reeds
drie malen geweigerd hebben te betalen. De Engelsche staatslieden
hadden (ten gevolge der nieuwe conventie van 16 November 1831)
betaald, cetfter the _Dutch had refused , FOR THREE TIMES THEY HAD
REFUSED TO PAY since the separation between the two countries.
(Ik
heb het dagbiad medegebragt, ten einde men zich van de juistheid
mijner opvatting overtuige). De zin van de declaratien is dus
niet zoo duidelijk als aan sommige leden sehijnt. Hoe verklaart
men anders , daar de toedragt der zaken in Holland genoegzaam
in de diplomatieke kringen bekend was , de uitdrukking : de Hollanders hebben drie malen geweigerd te betalen eene uitdrukking,
die door de Ministers niet is tegengesproken ? En zouden wij dan
nu, door de bekrachtiging van het ontwerp, die verklaringen voor
duidelijk houden en eene vlek werpen op de voormalige staatslieden ? In een der geheime ons medegedeelde stukken , zegt de
Minister Verstolk van Soelen dat hij voorzag van den kant van
Rusland eene beschuldiging van kwade trouw; maar ik vraag het
u: indien deze Minister gemeend had dat de beschuldiging van
kwade trouw regtmatig ware : zou hij dan niet geadviseerd hebben
tot onvoorwaardelijke, tot onmiddelijke betaling ? Nederland is niet
zoo overrijk aan verdienstelijke staatslieden — ik waardeer gaarne
allen die wij bezitten ! — dat wij ligtvaardig de nagedachtenis
mogen onteeren van een man , wiens naam , niettegenstaande ook
zijne feilen, met eer zal prijken in de jaarboeken der Vaderlandsche diplomatie !
En wat heeft men nu gezegd over pretensien van Rusland tot
1839 ? Het lid uit Limburg a heeft sanleiding gevonden, om buitengemeenen lof aan de conventie van 1850 te geven, om te doen
uitkomen de uitnemendheid der kracht die ons Gouvernement bij
de conventie heeft uitgeoefend , door een geschenk aan Rusland
of te dwingen van tien millioen ! Hij heeft zich verplaatst in den
tijd van weleer, toen wij de wetten voorschreven aan andere mogendheden , en het Ministerie in vergelijking met onze beroemdste
staatslieden gebragt. Hij heeft Of de verdiensten van het tegenwoordig Ministerie te hoog , Of de verdiensten onzer voorzaten te
laag gesteld. Een meesterstuk is het niet , tegen de invordering
ons te vrijwaren van eene pretensie die door Rusland niet met
a BORBET.
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ernst , die blijkens de stukken, door den Russischen zaakgelastigde
schier meesmuilend te berde gebragt werd ; maar droevig is het
wanneer men de regtmatigheid der vordering erkent. Dit , zegt
men , is niet geschied ; Rusland spreekt in art. 1 alleen. Hoe nu?
De Minister van Buitenlandsche zaken zal het onderscheid niet
betwisten tusschen een tractaat en een protocol ; een protocol ,
eenvoudig relaas van de beweringen beiderzijds , een tractaat ,
vrucht van gemeen overleg. Doch de uitvlugt baat niet ; reeds
het preambule legt u aan band ; het woord avances is de erkenning van het regt en de belangeloosheid van Rusland. De Minister
moge al zeggen die avances zijn een fejt; wanneer iemand jaarlijks eene som gelds die ik niet schuldig ben , zoo het heet, voor
mij uitschiet , zal ik die voorschotten naderhand met hem gaan
regelen ? Immers neen , ik wil van voorschotten niet hooren die
enkel in uwe verbeelding hebben bestaan.
En wat is er bijgebragt over die quasi belangeloosheid van Rusland ? wat ter ontzenuwing van het dezerzijds aangevoerde over
het tractaat van 16 November 1831, waarbij Rusland zijn bondgenoot verliet , voor oproerlingen partij koos , geld ter belooning
ontving ? wat ter staving van de uitnemende belangeloosheid welke
daarna geld verlangt voor de handhaving , zoo het heet, van eene
souvereiniteit , vele jaren nadat Rusland zelf ze , in een tractaat
met Engeland , willekeurig en wederregtelijk ontnam ? Omdat men
de kracht van dit argument voelde , heeft men gezegd , wij hebben
niets te doen met den vorm. Derhalve zouden wij, wij vertegenwoordigers van het Nederlandsche Volk, alleen de geldquaestie molten
en niet onderzoeken of er verwaarloozing van hoogere belangen plaats gehad heeft ! Het Gouvernement zelf, ik zeg
het den Minister tot eer , heeft aan onze beoordeeling de innerliike
waarde van het tractaat onderworpen. Wanneer in de memorie van
beantwoording van verleden jaar gezegd wordt : strict° jure, vragen
wij uwe goedkeuring niet , wordt dit ter afweering van de objectie
uit art. 57 der Grond wet gezegd ; onmiddellijk volgt , herhaaldelijk ,
dat het tractaat wordt onderworpen aan het goedvinden , aan de
goedkeuring der Kamer.
Fen lid uit Hoorn a heeft een uitgewerkt juridiek vertoog geleverd , waarvan het slot was dat hij zich zou schamen zijn ministerie
te leenen aan een privaat persoon die een dergelijk beweeren zou
willen voeren , als wij voor den Staat. Als of het ons te doen
ware om eene wettige schuldbekentenis te ontduiken ! doch wanneer
van iemand onzer als particulier , bij de voldoening eener schuld,
tevens gevergd wierd het onderschrijven van uitdrukkingen waarbij
de eer van dierbare betrekkingen wierd gekrenkt , zouden wij dan
niet, met aanbod van voile betaling , tevens naar een middel vragen
om ons te wachten voor dergelijk wanbedrijf?
De Minister heeft wel gezegd dat hij geen lof Wilde geven aan
Rusland , maar echter veel gesproken , en daarop is ook door ana VAN NIEROP.
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deren gedrukt, van de welwillende woorden in het tractaat. De
hoofdvraag blijft ; wat is de inhoud ? welwillende woorden heb ik
ongaarne, wanneer daarin eene beleediging gehuld is. De Minister heeft gesproken, en dit heeft mij leed gedaan , van de weldaden
die Rusland in 1831 aan Nederland bewezen had. Hij heeft ze
opgeteld ; hoeveel er waren , herinner ik mij niet ; doch daartegen
over stel ik de diplomatieke handelingen; de wandaden zou ik bijna
zeggen , die de Europesche staatkunde , met Rusland aan het hoofd,
tegen Nederland gepleegd heeft. En van de waardij der opgetelde
weldaden zou veel zijn of te dingen , wanneer de voorschotten van
1831 gestrekt hebben om, ondanks de weigering van betalen, stukken
in handen te krijgen, die later tegen ons zouden worden misbruikt.
Ik had mij veroorloofd in het licht te stellen de onbillijkheid
otn tegen Koning Willem I te argumenteren uit zijn vasthouden
aan de regtelijke souvereiniteit, waarop door de diplomatie niet weer
gelet wordt. De Minister heeft hierin eene verloochening mijner
beginselen gezien. Ik heb niet gesproken van mij zelven , maar
van den diplomatieken grondloon der emu). Deze , meen ik , ziet
in het Veit het refit. Ik dacht dat dit , na 1830, na 1848 , ook
na 2 December 1851, duidelijk was; dat vooral ook het tractaat
van 16 November 1831 hiervan een blijk gaf. Rusland , in zijne
vordering tot 1839, heeft gespeculeerd op een, volgens de praktijk
der diplomatie , ook ten onzen opzigte , verouderd en ongerijmd begrip.
Door den Minister is weinig gezegd omtrent twee stukken, die
ik op den voorgrond gesteld heb ; de memorie van den graaf
van Nesselrode en de conventie van 16 November 1831. Het is
opmerkenswaardig dat, terwijl men met het drukken vrij mild geweest is , dit tractaat, hetwelk veel licht kon verspreiden , niet is
gedrukt , dat men er ook in deze discussie schier geene melding
van gemaakt heeft , behalve dezerzijds. Waarom niet ?
Wij zijn , zooveel in ons is , tot verwerping van de conventie
van 1850 verpligt. Ik vereenig mij met het gevoelen van ons
medelid uit Zutphen a; het Vaderland moet worden vrijgewaard tegen
de plaatsing van dergelijk stuk in het Nederlandsch archief. Geen
amendementen, ter oogluiking, ter ontduiking van hetgeen pligt is !
Welke zullen de gevolgen van eene verwerping zijn ? De spreker
uit Hoorn b is ontsteld bij de gedachte dat wij dan ten spot zullen wezen van Europa, als hebbende een voorwendsel ter wanbetaling gezocht. Hierop is ook dezen morgen overvloedig geantwoord.
Tweederlei eer is te redden : de finantiele en de politieke. Door
de aanneming van het tractaat wordt de knoop doorgehakt ; dezerzijds daarentegen zijn verschilleude middelen te berde gebragt , ter
oplossing van elk bezwaar. Het lid uit Zutphen oppert het denkbeeld om van het tractaat , in nader overleg met Rusland , inderdaad een dialoog te maken 1 , het eerste voorbeeld welligt ; maar
1

„ Wanneer men in de opvatting van sommige leden — het is mijne opAN ZUYLEN VAN NYEVELT

b
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het is toch te doen. Voorts wijst hij op hetgeen door onze staatslieden in 1824 is gedaan en ook door den hoogleeraar Vreede
aanbevolen wordt , het overeenkomen enkel omtrent eene bepaalde
som. Nog meer. Volgens het Gouvernement valt het tractaat in
de termen van art. 57 der Grondwet ; welnu ; dan zou men met
eene wet , waarbij autorisatie werd gevraagd tot betaling , kunnen
volstaan. Voeg daarbij het denkbeeld van het lid nit Tiel a om
eene plegtige verklaring of te leggen van onze bereidvaardigheid.
Onze verantwoordelijkheid is groot, ook in verband met de gevoelens van velen , vroeger kenbaar gemaakt. Ik verwijs naar § 5
van het verslag van 1851. De later ingediende stukken kunnen
omtrent de declaratien , ten voordeele van het ontwerp , gewerkt
hebben ; het tegendeel is waar , wat de eer der Natie betreft; onze
verantwoordelijkheid is des te grooter , omdat het Ministerie neutraal blijft wat de hoofdzaak aangaat, en de verantwoordelijkheid overlaat aan de Kamer. De Minister van Finantien heeft zich bepaald
bij het finantiele gezigtspunt en, tijdens de behandeling der begrooting, heeft de Minister van Buitenlandsche Zaken de vraag omtrent
de adhaesie zijner ambtgenooten in het midden gelaten
Mij dunkt , v & kan men zich herinneren , of de redactie van het
tractaat , of het woord desintiressement, dat zooveel afkeuring ontmet , al dan niet gelaten is voor rekening van dezen Minister
alleen. In een gewoon parlementair Gouvernement (wij hebben misschien in Nederland een parlementair Gouvernement naar eigen
trant) zou , in een dergelijk onderwerp, het Ministerie zijne homogeneIteit bewijzen. Dit doet het Ministerie niet. Mag ik daar niet
uit afleiden , dat het de redactie afkeurt , althans niet goedkeurt ,
en dat naderhand, als het tractaat aangenomen is, de verantwoordelijkheid rusten zal op de Kamer ? Met den meesten ernst, ook
daarom moeten wij overwegen of , ter handhaving van de financiele oud-Hollandsche goede trouw, de opoffering der politieke eer
van Nederland , in het onderschriiven van een beleedigend woord ,
vereischt wordt.

4. „** De beer van Darn van Isselt verbond zich, bij afstemming , tot het
voorstel om bij transactie , 13 ton beschikbaar te stellen, ten einde aan Rusland te geven wat aan Rusland toekomt. De beer de Fremery daarentegen
wilde , bij amendement, de begrooting verhoogen met het bedrag der declaratoiren door den Minister van Financien in 1851 afgegeven ten behoeve der

vatting niet — en volgens de opvatting van den Minister van Buitenlandsche
zaken , het tractaat wil beschouwen als eene soort van dialoog , tusschen
Rusland en Nederland , zou men dien vorm kunnen behouden , maar dan
moet ook in het tweede artikel duidelijk en uitdrukkelijk worden gezegd, wat
van onze zijde wordt beweerd."
1 „Of de redactie ook onder de oogen mijner ambtgenooten geweest is, herinner ik mij niet bepaaldelijk, en of alzoo het in de overwegingen van het
tractaat voorkomend woord desinteressement , dat zooveel afkeuring ontmoet
heeft, bij uitsluiting voor mijne verantwoording is, laat ik onbeslist."
a VAN DAM VAN ISSELT.
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Keizerlijk-Russische Regering waarop de heer Metman aanmerkte dat het
zonderling wezen zou „indien de Kamer die zich met de beginselen van het
tractaat niet kan vereenigen , desniettegenstaande de Regering in staat stelde
om daaraan executie te geven.

1k moet met een enkel woord , om het hoog gewigt der zaak ,
inhaereren wat de vorige spreker gezegd heeft en stellig opkomen tegen het gevoelen van den spreker uit Gouda b , dat er geen
onderscheid is tusschen het amendement en het denkbeeld van den
spreker uit Tiel ". \Vordt het amendement aangenomen , dan heeft
het tractaat executie , dan ontduiken wij , die tegen het tractaat
zijn , de verpligting om het te verwerpen. Daarentegen , volgens
het andere voorstel zal met aanbod van voile betaling, teveus gezorgd worden voor de eer van het Nederlandsche yolk.
Het amendement werd met 40 tegen 13 stemmen aangenomen , en daarna,
als of er inderdaad belangrijke verandering in de zaak gebragt ware , het
wetsontwerp met 32 tegen 21 stemmen goedgekeurd.

19 November

1852.

Eene gewigtige vraag kwam mij voor (bij de begrooting van Buitenlandsche Zaken) aan de orde te zijn : Zal, na de wederoprigting , zonder
tegenspraak der Diplomatie , van het Keizerschap in Frankrijkl, bestrijding
der beginselen waarop het rust, drukpers-delict zijn?

Een Minister , voor wien , ik niet eenigermate , maar in groote
mate, — en , wanneer hij in naam van dit Ministerie het woord
voert, — bijkans onvoorwaardelijk crediet heb , heeft gisteren gezegd
dat hij de nederige ondersteuning , die ik nu en dan aan. het Ministerie zou. wenschen te bewijzen , van de hand wees. 1k moet
mij dus vergenoegen met de poging, om, zoo niet aan het bewind,
aan 66n Minister -- op dit oogenblik aan den Minister van Buitenlandsche Zaken — eene geringe dienst te bewijzen, niet alleen
door hem te ondersteunen in de eenigzins teedere zaak van het
zoogenaamde tafelgeld maar ook door hem in de gelegenheid te
stellen , om , zonder over die zaak zelf te spreken , er toch iets van
te zeggen. Namelijk wanneer hij zich gedraagt aan hetgeen door
een onzer voornaamste staatslieden bij soortgelijke gelegenheid gezegd werd , door Rutger Jan Schimmelpenninck , die gezonden naar
het congres van Amiens , de eer moest ophouden van het Vaderland bij de Fransche , Spaansche en Engelsche excellentien , en die
aan een zijner vertrouwden deze woorden schreef, voorzeker om
onder het oog der Regering van de Bataafsche Republiek te worden gelegd : „ Ziedaar , wat ik u nit grond mijns harten als mijn
systema kan openleggen namelijk , ik heb geen de minste intentie
om bij die commissie eene beurs te maken maar ik moet een goed
a METMAN.

b VAN DER LINDEN.

C VAN DAM VAN 1SSELT. d THORBECKE.

1 Zie hierover de Nederlander o. a. van 16 November 1852.
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figuur kunnen waken ; ik moet onbekrompen kunnen representeren ;
de aldaar komende citoyen-plenipotentiaire, his Lordship en zijne
Spaansche .Excellentie goed kunnen regaleren; ik moet daar niet
den zuinigen man moeten uithangen ; ik moet mijne reis- en verhuiskosten vergoed hebben , ziedaar alles wat ik begeer ; als ik er
op dien voet franco , zonder verlies van daan kom , ben ik tevreden , en meer vorder ik niet. Dit is mijne wijze van denken ,
zonder eenig detour aan u opengelegd ; schik nu dat werk, zoo als
gii best oordeelt."

Ik kom , na dit enkele voorwoord, tot de meer ernstige, de hoog
ernstige vragen , waartoe de gesteldheid der buitenlandsche zaken
aanleiding geeft. Ik zal kort kunnen zijn , omdat ik beaem wat
door mijn geachten vriend a is gezegd omtrent de actie en reactie
die troonen en parlementaire vergaderingen bedreigen , en omtrent
het steunpunt voor Nederland in een constitutionneel gouvernement,
onder de grondwettige historische souvereiniteit van het Huis van
Oranje. Eenige aanmerkingen wil ik mij veroorloven omtrent de
meer speciale vraag , waarop de aandacht van Europa gerigt is.
Indien ik soms eene aanmerking maak waartegen men , om art.
55 van de Grondwet, bezwaar heeft, bedenke men dat opperbestuur,
gelijk voor de kolonien , zoo ook voor de buitenlandsche zaken,
niet in die mate de kennisneming der Vergadering uitsluit , als menigeen tot dus ver beweerd heeft. Indien ik een onvoorzigtig woord
gebruike , houde men in het oog dat er in parlementaire vergaderingen altijd enkele heethoofden binnensluipen , wier gezegden niet
op rekening van het geheel der Kamer , veel minder van het Gouvernement , worden gebragt. Indien ik eindelijk schijn vooruit te
loopen , vergete men niet , dat er veel kan plaats hebben tusschen
nu en November 1853 , wanneer er, naar onze parlementaire gewoonten , weder voor het eerst gelegenheid zal zijn om over de
buitenlandsche zaken te spreken. De groote vraag , waarop in deze
oogenblikken Europa het oog gevestigd houdt, is : zal de erkenRing van den Keizer der Franschen , van Napoleon III, plaats
Dit
hebben zonder eenige tegenspraak der .Europesche diplomatie
is waarschijnlijk ; dit zou overeen komen met de gewoonte der
Mogendheden , om zich voor het revolutionaire Frankrijk te buigen,
onder iederen vorm. Het is mij steeds voorgekomen dat die diplomatie min gunstige uitkomsten gehad heeft , voor Pruissen bijv. In
1806 , voor Oostenrijk in 1809 , voor de meeste Mogendheden na
1830 en in 1848. Ik heb te minder vertrouwen in haar overleg,
omdat ook de wederstand tegen buitenlandsche dwingelandij nooit
uitgegaan is van de gouvernementen, maar de gouvernementen , na
eene lange reeks van vernederingen te hebben ondergaan , met
schroom en bijkans met weerzin , door de opgewektheid der lang
getergde natien, zijn gedwongen en medegesleept.
Ik wensch deze vraag aan te roeren , enkel met betrekking tot
een punt waaromtrent ik gaarne geruststellende verzekering van den
a
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Minister zou wenschen uit te lokken, namelijk met het oog op onze
eigen politieke regten en vrijheden. Ik heb een afkeer van hoon
en verguizing , tegen wie ook ; ik zou niet verlangen , al kon het
zonder gevaar,, en met voordeel geschieden, dat Nederland wederom
wierd hetgeen voor 1830 Brussel geweest is , then er tegen den
Franschen troon eene batterij opgerigt werd , waarvan de werking
voor den Nederlandschen Troon niet gunstig is geweest.
Waarom maakt mij dit denkbeeld eener erkenning van het
tegenwoordig Franscbe Gouvernement , zonder meer , voor onze
politieke regten en vrijheden bezorgd? omdat , wanneer het, als
een gewoon gouvernement, in de rij der mogendheden wordt opgenomen (reeds de spoedige erkenning van Lodewijk Blips in 1830 ,
die men onvermijdelijk achtte , is weinige weken daarna niet uitermate voordeelig voor ons geweest) , wij in groote moeijelijkheden
zullen worden gebragt. is er mogelijkheid dit , bij den aanvang, te
voorkomen en te stuiten ?
Het Fransche Keizerrijk wordt voor ons een gewoon gouvernement. Welnu ! zullen de beginselen , waarop het gevestigd is ,
worden erkend ? Indien het zal geeerbiedigd worden in zijn oorsprong , natuur en strekking, dan is het van belang na te gaan
op welke beginselen het rust. Het heeft die eigenaardigheid dat
het zich van alle beginselen bedient. Het berust , naar schijn en
leus , op de volkssouvereiniteit. Het hoofd van het bewind acht ,
noemt zich althans , een voorstander van de vrijzinnige begrippen :
je ne connais d'autre souverain que le peuple; de regeringsvorm is
de handhaving van les conquetes de 1789 ; hier is volkssouvereiniteit tegenover het droit divin 1.
Een ander beginsel is de weder-opbouw van hetgeen door de
bondgenooten in 1814 en 1815 afgebroken werd. Het keizerschap
Nog meer. Het
rust op het erfregt van dm eersten Napoleon 2
Keizerrijk is de voortzetting der aloude monarchie; een uitmuntend,
sophistisch rapport moest het bewijs leveren dat ook het Koningschap onder een gewijzigden vorm herleeft 3 Hoever nu zal men,
met vriendnabuurliike betrekking, naar vriendnabuurlijken eisch , in
het handhaven van die beginselen moeten gaan ? dit is onberekenbaar ; twee voorbeelden zullen het ophelderen. In Frankrijk heeft
een dagblad gekregen een avertissement ; misschien dat het reeds
gesupprimeerd is. Waarom ? omdat het van de daden van den eersten
Napoleon niet met genoegzamen ophef melding had gemaakt. Ook
.

.

1 De geconcentreerde Volkssouvereiniteit , met al de gevaren die van dit
grondbeginsel der Revolutie onafscheidelijk zijn.
2 In het Rapport van Troplong aan den Senaat leest men : „ Le peuple
releve avec liberte et reflexion ce qu'il y a trente sept ans 1'Europe entiere
avait renverse par la force des armes."
3 In evengemeld Rapport : „ La monarchic a cela d'excellent qu'elle se plie
admirablement a tous les progres de la civilisation : tour it tour feodale , absolue et mixte , toujours ancienne et toujours moderne , it ne lui reste plus
qu'a rouvrir l'ere de sa transformation democratique inauguree par l'empereur.
C'est ce que veut aujourd'hui la France."
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is men welligt reeds itiverig bezig met eene uitgaaf der oude classici , gezuiverd van ieder republikeinsch element. Eene belangrijke
onderneming ; elders misschien zal men er uitligten wat monarchaal schijnt ; dan zullen beide edities veel bibliografisch en ook
politiek belang hebben.
Bij dergelijke beginselen , met zoo veel consequentie gehandhaafd,
heeft de toestand der kleinere Staten op dit oogenblik groot bezwaar. En hoe zullen die moeijelijkheden worden gekeerd ? Oorlogsinterventie was evenmin wenschelijk als denkbaar, maar eenige
vrijwaring der kleinere Staten door groote mogendheden kon worden verwacht. V6Or eenige weken las ik , in een Engelsch ministerieel blad , deze opmerkelijke zinsneden :
Wij zien drie, wel is waar kleine en vergelijkenderwijs zwakke Staten ,
schoon van een gelegen , zamenwerken tot instandhouding van het rondom
hen bedreigde beginsel der regering door geregelden yolks- en parlementsinvloed , het zijn
Zwitserland, Sardinie en Belgie , de steunpunten der
vrijheid op het vasteland. „ Er is eene andere illogendheid , waarop die

Staten het ong gevestigd houden, en van welke zij zedelijke ondersteuning ,
zoo al niet dadelijken bijstand verwaehten; wij zijn overtuigd dat zij niet
zullen worden te leur gesteld , — dat Engeland de vrijheid , wier genot die
Staten met ons gemeen hebben, niet zoude laten verdrukken door dreigend
geweld , noch door huichelachtig vriendschapsbetoon."

Zou die hoop vervlogen zijn, na de latere beraadslagingen in
het Parlement ? houdt men wat in Frankrijk gebeurt, enkel voor
eene binnenlanclscite aangelegenheid , dan verloochent men de politiek der staatslieden , die vroeger Engeland, en meer dan Engeland,
tegen Frankrijk beschermd hebben. Hun stelregel was dat, sedert
de opkomst der revolutie-begrippen, elke binnenlandsche omkeering
in Frankrijk in het hart van alle andere mogendheden greep; hun
gevoelen wordt beaemd door iemand , die meer dan zij gezag heeft
bij het tegenwoordig hoofd van het Gouvernement in Frankrijk.
De eerste Napoleon zeide : „une revolution en France est une revolution en Europe."
Nu vraag ik, indien elke Mogendheid zwicht,
welk stelsel kan door bijkans verlaten kleinere Staten worden aangenomen , ter handhaving van vrijheden en regten, bepaaldelijk van
de vrijheid van drukpers ? En dan zijn er , dunkt mij , twee stelsels : het Engelsche, waarbij de vrijheid van drukpers, overeenkomstig de constitutionnele beginsels, vrijgelaten wordt en het Gouvernement geen de minste verantwoordelijkheid heeft voor hetgeen
tegen vreemde Vorsten en gouvernementen in het licht komt. Dit
zou hier leiden tot intrekking der in 1816 , zoo het schen, tijdelijk uitgevaardigde wet op de drukpers. Het andere stelsel is dat
van het Belgisch gouvernement, op dit oogenblik. In plaats van
die wet, waarvan de toepassing twijfelachtig was , in te trekken ,
wordt zij bevestigd en versterkt : eene concessie, die onvermijdelijk
tot verdere zal leiden , en wanneer dergelijke wet bestaat en wanneer het Gouvernement zich verantwoordelijk stelt voor de toepassing, zal het niet ontbreken aan strenge eischen en gedurige klag—
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ten over hetgeen uitkomt tegen het Fransche Gouvernement. Laat
ons indachtig zijn aan het principii8 obsta.
Wij hebben alien vernomen wat de dagbladen dezer dagen hebben medegedeeld omtrent het weeren van sommige geschriften 1
Een der vorige sprekers gelooft het niet; zoolang het niet door de
Regering tegengesproken wordt , geloof ik het wel. Ili ben ligtgelooviger dan hij. Het is niet berekenbaar, , waarheen dergelijke
maatregelen leiden ; het komt mij voor, in kiem en strekking , tot
vernietiging der vrijheid van drukpers.
En wat is gisteren in deze Vergadering gebeurd P 1k had , zoo
ik meende , de meest omzigtige woorden gebezigd , en de Minister
van Binnenlandsche Zaken heeft desniettemin noodig gekeurd te
beweeren dat ik , door het 8preken van gevaren , op den weg was
gevaren te scheppen 2 Wanneer de Minister dergelijke aanmerkingen maakt , is hij op een weg , die hem welligt verder zal brengen
dan hij op dit oogenblik berekent.
Misschien zal de Minister van Buitenlandsche Zaken a mij thans
berigten dat de veiligheid en het belang van dit land stilzwijgen
eischt ; misschien ook zal ik door eenige geruststellende verzekering worden verblijd.

.

.

* * Eene buitenlandsche Courant (L' Independance Beige) schreef: „ Vous
pouvez vous imaginer que beaucoup de personnes ont trouve imprudent ce
discours , et M. le ministre de l'interieur s'est aussitot leve pour attenuer ,
comme chef du cabinet , l'effet de ce discours un peu violent." Inderdaad
de Minister van Binnenlandsche zaken bragt onmiddellijk , over het nuttelooze en schadelijke van zoodanige behandeling van politieke aangelegenheden , zijne bedenkingen in het midden. Den volgenden dag (N November)
gaf de Minister van Buitenlandsche zaken de hoop te kennen dat de Regering , door de bezadigdheid van onzen landaard , tegen bezwaren zou worden
vrijgewaard. Voorts zeide hij : „den spreker thans te volgen op den weg
dien hij ingeslagen heeft, komt mij bedenkelijk voor.

1k ben tot eenig antwoord aan den Minister van Buitenlandsche en ook aan. den Minister van Binnenlandsche zaken verpligt.
1k herhaal gaarne dat ik de bedoelingen, evenzeer als de bekwaamheden , van den Minister van Buitenlandsche zaken waardeer, , en,
wel verre van hem de kortheid van zijn antwoord te misduiden ,
word ik bevestigd in het vermoeden dat hij onverwijld zich zal
weten te plaatsen opde hoogte van zijn ambt , ook in hetgeen
diplomatieke terughouding betreft.
Een punt heeft hij opgenomen ; de wet van 1816 op de druk1 Een verzoek of aanmaning aan boekhandelaars om zich van het verkoopen van brochures te onthouden , waarin de Fransche Regering nog al heftig
aangerand werd.
2
Men kan met het spreken van gevaren een gevaarlijken toestand ,
waarvoor de grond niet aanwezig is , scheppen , en ik geloof dat de geachte
spreker op weg is dat te doen." Zie le Deel , p. 159.
„
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pers. 1k zou, volgens hem, deze willen ingetrokken of gerenforceerd
zien. Ik heb bedoeld dat, zoo ze niet wordt ingetrokken, het Gouvernement misschien lastig zal worden gevallen met aanzoek tot vervolging en wel ondanks de bezadigdheid van ons nationaal karakter,
waarvan de Minister te regt gewag heeft gemaakt. De Minister
acht dat zij , die regtstreeks of zijdelings op de drukpers invloed
hebben , van die bezadigdheid blijk moeten geven ; gebruik van
de drukpers , gelijkstaande met uittarting van eene vreemde mogendheid om de toepassing van, de wet te vragen , zou geen kenmerk zijn van vaderlandschgezindheid. Indien daarmede gedoeld
is ook op een dagblad , waarop ik meermalen erkend heb eenigen
invloed te hebben , ben ik bereid mede te deelen -welken raad ik
aan de redactie heb gegev en over deze teedere zaken. Groote omzigtigheid, vermijding van al vat naar persoonlijke beleediging
zweemt , streven naar bedaarden en , zooveel mogelijk , ook wetenschappelijken toon. Tot dus verre heb ik niet gezien dat men van
dezen raad is afgeweken. Het zal mij aangenaam zijn indien ik
caso quo eene waarschuwing mogt ontvangen
niet een avertissement in den Franschen zin
omtrent die artikelen, welke men
minder gepast vindt. Ik zal mij gaarne plaatsen onder die welwillende raadgevende censuur ; een gemeen overleg , ten einde, met
inachtneming van bezadigdheid , ook niet ter zijde te stellen de
vaderlandsche rondborstigheid , de vaderlandsche gehechtheid aan
waarheid en regt , die zich niet kan openbaren enkel door zwijgen
over de gewigtige quaestien die aan de orde van den dag zijn. Ook
deze discussie heeft blijken geleverd , dat wij , van onzen kant ,
elke toenadering wenschen met geweten en overtuiging bestaanbaar;
doch er zal wederkeerigheid vereischt worden , en , terwijl ik aan
de vaderlandsche gezindheid van den Minister niet twijfel, vertrouw ik dat mij door hem eenige liefde tot het vaderland ook
niet zal worden betwist.
De lessen ook van den Minister van Binnenlandsche Laken maak
ik mij gaarne ten nutte. 1k geloof daarvau terstond een blijk te
geven , door ter zijde te laten hetgeen te zeer de buitenlandsche
aangelegenheden raakt. Doch wij moeten indachtig zijn dat bezadigdheid bij uitnemendheid tot zijn karakter behoort , en tevens
dat hij , met ons voorstander der constitutionnele monarchic gisteren was eene ongedachte homogenelteit omtrent het historische
koningschap blijkbaar 1 — evenwel thans misschien meer tot het
gouvernementale dan tot het parlementaire geneigd is.
Volgens den Minister kan een betoog, voor een dagblad geschikt ,
1 De beer Mackay had gezegd : „Wij hebben een historisch Koningschap,
dat is , een Koningschap buiten de Grondwet , boven de Grondwet , dat de
Grondwet erkent , waarvan de Grondwet de bevoegdheid regelt, in verband
met de regten en vrijheden van de Natie ;" zich tevens beroepende op bet
Rapport der Staatscommissie van 17 Maart 1848. De Minister had enkel
geantwoord : „Ik behoef niet te zeggen dat , zoo het geachte lid zich schaart
onder dat Rapport, wij op weg zijn om elkander te ontmoeten."
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maar zou van den Minister willen vernemen, waarin, volgens hem,
eigenlijk het verschil bestaat. Althans gelieve hij in het oog te
houden dat, zoo er verschil is tusschen een dagbladschrijver en
een lid der Kamer , er ook verschil is tusschen hetgeen kan gezegd
worden door een lid der .Kamer of door een Minister. Zelfs kan
het voor een Minister aangenaam zijn dat, door de felheid van een
lid, zijne eigene gematigdheid in het licht worde gesteld. — Nog
twee aanmerkingen onderwerp ik, de eene aan den Minister , de
andere aan de Kamer. Het kan goed zijn in den constitutionnelen
regeringsvorm , dat ook verkeerde rigtingen worde vertegenwoordigd,
om hier te worden gesmoord en gestuit; dit aan den Minister.
Ik heb eene andere aanmerking aan de Kamer ; de leden moeten
niet te zeer geassimileerd worden aan den Minister.
Gisteren heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken met eenige
goedkeuring , naar het scheen gesproken van een deukbeeld , vroeger door mij geopperd , dat er kunnen zijn een of twee Ministers ,
die , ondersteund door specialiteiten , uitmaken de politieke kleur
van het Kabinet. Maar indien somtijds exceptionele toestand die soort
van ministeriele eenheid wenschelijk maakt, ondergeschiktheid strekke
zich niet uit tot de Vergadering zelve ; ik zou niet gaarne op een
president-minister toepasselijk maken het regis ad exemplum lotus
componitur orbis. Er behooren dissonanten in eene parlementaire
vergadering te zijn. Wanneer de Minister zegt : „er is onderscheid
van behandeling eener aangelegenhei d tusschen een dagbladschrijver
en een lid van deze Vergadering ," dan vraag ik , ter beoordeeling
van hetgeen wig eigenlijk moeten verrigten , waar hebt gij uw
maatstaf? Zeker niet in le sinat conservateur en le conseil le'gislatif, noch van 1805, noch van 1851; waarschijnlijk niet in de
Staten-Generaal voor 1848 ; maar wel molten wij het oog rigten
naar Engeland. Welke denkbeelden vormt men zich daar van eene
parlementaire vergadering ? Is het parlement niet het concilium
publicum, waar al wat bij de natie aan de orde van den dag is,
met vrijmoedigheid wordt behandeld , waar men de gelegenheid
opzoekt om het ter sprake te brengen Gisteren was ik , volgens
den Minister, door de behandeling van diplomatieke aangelegenheden buiten de orde : dit verwijt wordt zoo dikwijls tegen mij en
tegen anderen door den Minister gerigt , dat ik, nagaande wat
buiten de orde is , naauwelijks weet wat in de orde zal zijn. Spreken wij over godsdienst, de Vergadering is eene synode; over beginselen van staats- of volkerenregt, dan houden wij collegie; over
gewigtige onderwerpen , waarover de Minister geen ontwerp van
wet gelieft in te dienen , wij loopen vooruit ; vooral zijn wij niet
in de orde , wanneer wij buiten den kring der zienswijze van den
Minister gaan. Mij dunkt dat aldus de eigenaardige roeping van
de Kamer miskend wordt. hetgeen de Minister gisteren gezegd heeft omtrent de organisatie van den .Bad van State, blijkt
dat de Tweede Kamer ook dan nog een comite van redactie der
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wetten zou moeten blijven. Ook dan nog zouden wij , volgens
hem, ons moeten verliezen in de Mails, op dezelfde wij ze waarop
nu de uitoefening van het eigenaardig en grondwettig contrdle over
den algemeenen gang van wetgeving en bestuur bijkans onmogelijk
wordt.
Nog eene opmerking van anderen aard. De Minister zeide dat
de vrees eene gevaarlijke raadgeefster is ; hij scheen in mij buitengenieene angstvalligheid te on-derstellen; wat men in het Fransch
zou noemen pitsi/tanimite. De Minister en ik zijn geen van beiden
in de gelegenheid geweest in den krijg blijken te geven van persoonlijken moed ; maar in de politieke aangelegenheden, geloof
evenmin als hij , mij aan lafhartigheid schuldig te hebben gemaakt.
Bestaat moed in ontkennen der wezenlijkheid , in miskennen der
uitgestrektheid van het gevaar? is op onbezorgcliteid dikwijls onvertsaagdheid gevolgd? Door discussien gelijk ik wensch, worden, volgens den Minister, parlementaire vergaderingen in discrediet gebragt. 1k geloof het niet ; integendeel , alleen door dergelijke
discussien , gehouden op behoorlijke wijs — de modus quo kan
verkeerd zijn worden zij genationaliseerd. Wil men weten wat
de parlementaire vergaderingen in discrediet gebragt heeft ? wearstreving en volgzaamheid beurtelings , naar de afwisselende gemoedsstemming der tijden, onder den invloed der begrippen die ik
bestrijd.
1k eindig , als blijk van verzoenenden geest , met drie aanmerkingen , waarover wij het alien welligt eens zijn. Fransche beginsels zijn altijd gevaarlijker voor Nederland dan Fransche wapenen
geweest. wij moeten zorgen , niet door eigen schuld aan een
regeringsvorm , dien wij afkeuren , zachtkens gelijkvormig te worden gemaakt. Het zal voor onze instellingen geen merk van afkeuringwaardigheid zijn , indien ze , bij de voorstanders van de
rigting die in Frankrijk de overhand heeft, in discrediet raken.
De Minister van Binnenlandsche zaken , in eene belangrijke repliek, scheen
te onderstellen dat ik, van de Tweede Kamer , als van eene parlementaire
vergadering, gewag makende , daarmee was overgegaan tot het stelsel van
parlementaire regering, van parlementair deelgenootschap aan het bestuur
dat in Engeland heerscht. Voorts dacht hij dat uit mijn verlangen naar het
bespreken der beginselen die de grondslag eener wet zijn , als gevolg kon
worden afgeleid de wensch dat de Kamer zich met de wetten zelve eigenlijk
niet veel inliet , maar alleen over eenige algemeene beginselen beraadslaagde.

19 November 1855.
Het tafelgeld (van f 6000 op f 4000 gereduceerd) was weder op de begrooting gebragt. Een amendement van den heer Reinders, ter weglating,
werd het sein eener discussie , uitvoerig en levendig, als ware, met weigeren
of toestaan dezer uitgaaf, het aanzijn van den Staat op het spel.

Ik had liever op dit artikel het woord niet gevraagd ; liever
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geene aanleiding gegeven tot het vermoeden, als of in deze Vergadering de quaestie van diplomatieke diners met meer aandacht ,
uitvoerigheid en warmte wordt behandeld dan de gewigtige vraagstukken die ook in de buitenlandsche zaken aan de orde van den
dag zijn. Vooral nu op denzelfden morgen , toen hier dit hoofdstuk is ter tafel gebragt , uit Parijs de uitnoodiging is ontvangen
om ons met openhartigheid nit te laten over het onderwerp, dat
Europa in gespannen aandacht houdt ; met een wenk , wel waardig
om in deze Vergadering, zoo niet besproken , ten minste te worden overdacht : „l'indifference est un mauvais calcul et le silence
une erreur 1
Niettemin heb ik het woord gevraagd , vooreerst , omdat door
den loop der discussie de zaak veel breeder proportien heeft verkregen , en , terwijl ze , na de rede van den Minister van Buitentenlandsche zaken voorzeker geene quaestie van _portefeuille was ,
na de rede van den Minister van Justitie , bijkans als eene kabinetsquaestie kan worden beschouwd. Ik heb het vooral gedaan,
omdat ik persoonlijk in moeijelijken toestand verkeer. 1k heb altijd
voor gestemd, en mij tegen de afschaffing verzet. Ik blijf er bij ;
de bezuiniging kwam mij steeds jammerlijk voor ; de aanvrage
van den Minister schijnt mij zeer billijk. Indien wij geenerlei
representatie willen bij het hoofd van het department, laat ons
dan ook goed vinden dat, op de vierde of vijfde verdieping van
eene achterbuurt , wone de vertegenwoordiger van het Rijk der.
Nederlanden te Londen of te Parijs. Het meerendeel der rede van
den Minister heb ik met genoegen gehoord ; hij heeft de voordragt
met waardigheid en klem verdedigd. Het amendement van den
afgevaardigde uit Nijmegen a komt mij onaannemelijk voor 2 Het
is hier , voor of tegen ; een offer door den Minister moet uit eigen
beweging , niet ten gevolge , zelfs niet van zij delingschen aandrang,
worden gebragt. En evenwel ik weifel ; ik vrees tegen te moeten
s temm en .
Op den voorgrond stel ik dat men , met het verwijt of de verdenking van inconsequentie, voorzigtig behoort te zijn. Immers er
is verschil tusschen behoud en herstel. Ook door den Minister van
Buitenlandsche Zaken is het tafelgeld, waarvan hij vroeger een
verklaarde tegenstander geweest is , in discrediet geraakt. Hij betreurt dit nu; maar herstel van hetgeen men afgebroken heeft , is
eene zoo eenvoudige zaak niet. Neem een voorbeeld. Indien het
Gouvernement straks begreep dat de veel besproken maatregel der
vorige zitting, de afschaffing van het gemaal, eene finantiele en politieke dwaling geweest is , zou dan elk bestrijder van de afschaffing inconsequent zijn , indien hij nu , bij veranderde omstandig."

.

Zie p. 380.
Deze wijziging strekte ma het tafelgeld voor Memorie op de begrooting te brengen.
1
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heden , ondanks het berouw van den Minister , zijne stem niet gaf
tot herstel ?
Een bezwaar tegen dit artikel is, dat wij hier geen normaal
czifer hebben, maar (in verband met de Memorie van Toelichting)
eene lone greep. Ik vereenig mij , ten dien opzigte , met de aanmerkingen in het Voorloopig Verslag.
Ik heb een ander en grooter bezwaar. 1k beaem wat de Minister van Justitie gezegd heeft omtrent overdreven bezuinigingen , omtrent het schier belagchelijke van te gelijker tijd belangrijke inkomsten aan de schatkist te ontnemen en geld te weigeren
voor hetgeen , zoo niet noodzakelijk , in hooge mate nuttig gekeurd
wordt; omtrent de pligt van het Gouvernement om, zonder aanzien
des persoons , zonder zich door tegenstand , ook niet van deze Kamer, te laten afschrikken , te gemoet te komen aan iederen billijken
wensch ; maar ik zie het stelsel niet toegepast in deze begrooting. Ik
zie niet eene doorgaande strekking om zich van een invloed , die
tot al te verregaande bezuiniging gedreven heeft , te ontslaan. Van
waar dat op herstel , bij voorkeur en schier bij uitsluiting, van het
IVelgeld gelet is ?
Er is reeds gesproken van het zonderlinge, dat in dit hoofdstuk geen andere sporen van verhooging zijn , ook niet in verband
met hetgeen ten vorigen jare in deze Kamer geschied is. Bit laat
ik ter zijde , omdat ik niet overhel tot verhooging van de bezoldigingen der diplomatie.
Ik vereenig mij grootendeels met hetgeen door het lid uit Deventer a gezegd is omtrent de ambtenaren. Het kan zijn , gelijk
de Minister van Justitie beweert , dat er voor hun dikwerf jammerlijken toestand velerlei oorzaken bestaan. Evenwel , wat het
uitzigt op verbetering aangaat ; wanneer de kleinere ambtenaren
dikwerf naauwelijks ontvangen wat voor levensonderhoud vereischt
wordt, zal het staren op de ruime bezoldigingen van hoogere ambtenaren weinig troostelijks opleveren aan hen , door wie soortgelijke
bediening nooit kan worden bereikt.
1k heb nog een ander, sterker voorbeeld ; het geldt de openbare
onderwifzers. In het voorloopig verslag van hoofdstuk V leest men :
„ Bij art. 95 , betrekking hebbende tot de jaarwedden van onderwijzers
bij lagere scholen , heeft men zich sommige treffende uitdrukkingen in het
jongste verslag wegens den staat der scholen herinnerd , zoo als : dat er ten
platten lande hier en daar openbare onderwijzers zijn , die te naauwernood
het inkomen eens daglooners genieten en met hun gezin niet voor broodsgebrek beveiligd zijn. In eene der afdeelingen meende men dat , waar zulk
eene nijpende behoefte bestaat, de Regering, zonder het tot stand brengen
der nieuwe wet op het lager onderwijs of te wachten , al ware het door
tijdelijken onderstand, tusschen beide moest komen. Te meer zou de tijdelijke onderstand in aanmerking komen, omdat volgens hetzelfde verslag de
nood van menig dorpsonderwijzer in verband staat met eene , zoo men hoopt,
tijdelijke oorzaak, te weten den hoog gestegen prijs der eerste levensbehoeften."

En wat is het antwoord ? „Waar nijpende behoefte bij openbare
a
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onderwijzers gevonden wordt , verleent de Regering onderstand"
niet naar de behoefte — „naar de middelen die ter harer beschikking staan." Het Gouvernement erkent dat er nijpende behoefte
kan bestaan , zonder dat daaraan te gemoet kan worden gekomen.
„Verder te gaan dan zij nu reeds doet , zou niet vrij van bedenking wezen , en ook het doel niet altijd doen bereiken. Voorziening
kan alleen plaats hebben door bij de wet op het lager onderwijs
aan de openbare onderwijzers een behoorlijk inkomen te verzekeren,
en daartoe zal de Regering het voorstel doen." Welnu ! als het
tafelgeld onverwijld terugkeert , is het dan , als er systematisch gehandeld wordt , minder noodig dat in de nijpende behoeften der onderwijzers onverwijld worde voorzien ? Al ware het dat (hetgeen niet de
verwachting van vele leden zijn zal) de wet op het lager onderwijs
in deze zitting tot stand kon worden gehragt , zouden wij zelfs
dan , waar de behoefte nijpende is , in dit uitstel kunnen berusten ?
De uitdrukking van den Minister , die op mij den meesten indruk
gemaakt heeft , was toen hij van het tafelgeld zeide : „ik vraag
Beene belooning , maar een instrument." Doch is niet , in iedere
betrekking, ook de geringste , van ambtenaar of onderwijzer , behoorlijk levensonderhoud , om den Staat te kunnen dienen , een
onmisbaar instrument ? Voorzeker ook de openbare onderwijzer die
broodsgebrek heeft , kan , altha -ns met gelijken aandrang , de onderscheiding die de Minister maakt doen gelden ; hij kan ons toevoegen : meent gij , dat gebrek opgeruimd maakt , of wel dat geenerlei
opgeruimdheid , geenerlei helderheid van geest , voor mij een noodzakelijk instrument is om te doen wat mijne betrekking vereischt ?
Ik wensch voor te kunnen stemmen , ik zou bijna zeggen om de
eer en de waardigheid van het land. De Minister heeft te refit
persoonlijk belang ter zij de gesteld. Dit belang loopt geen gevaar.
Welligt zou zelfs in de verwerping eene soort van zelfvoldoening
gelegen kunnen zijn; want ea van beide. Of de Minister vergenoegt
zich met het toezenden aan de diplomaten van eene vertaling van
het _Bitiblad en zegt ziet , ik deed wat ik kon , de Tweede Kamer
geeft het geld niet. Of de Minister zal zich nog langer het offer
getroosten ; gedachtig aan een der meent uitstekende staatslieden
van lateren of vroegeren tijd , Perikles , die , toen zijne medeburgers
ter voltooijing van een gedenkteeken geen geld hadden of zeiden
te hebben , sprak : welaan ik zal betalen , mits mij vergund zij op
het monument te schrijven : dit is het werk van Perikles ter eere
van de stad. Hier is vergunning overtollig. leder zal wezen , indien de diplomatieke diners voortgaan , dat de Minister , omdat Nederland hiervoor geen geld heeft , uit eigen beurs de diplomaten
onthaalt.

Y-„* De Minister van Buitenlandsche Zaken vond den raad , uit het voorbeeld van Perikles ontleend, niet gepast ; vooral ook omdat Athene — dit
had ik, zeide hij , vergeten eene Republiek was.
-
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Ik zal , na deze langgerekte en — door de meeste leden zal ook een
tweede epitheton worden beaemd betreurenswaardige discussie ,
de Kamer alleen verlof vragen om, naar aanleiding bepaaldelijk van de
rede van den Minister , haar nog drie aanmerkingen te onderwerpen. De eerste over het artikel, de tweede over Perikles , de
derde over den Nederlandschen Minister.
De eerste aanmerking over het artikel. In hetgeen door den
Minister is gezegd , ontwaar ik eene soort van zijdelingsche belofte
van het Ministerie, dat aan het bezwaar tegemoetkoming zal worden verleend. De Minister heeft alles gereduceerd tot de vraag
van noodzakellikheid. Niet in alle noodzakelijkheden kan te gelijk
worden voorzien. Evenwel , zooveel mogelijk ; en de Minister vergunne mij te doen opmerken dat ook het woord noodzakeliikkeid onder de rekbare uitdrukkingen behoort. Er zijn noodzakelijkheden die andere noodzakelijkheden in graad van noodzakelijkheicl
te boven gaan. Voor de nijpende behoefte waarvan ik gewag
maakte , is de noodzakelijkheid dringender nog dan voor het onderwerp van deze discussie. Ik mag mij te meer met de belofte
vleijen , omdat de Minister wees op het treurige van uitstel, telkens
uitstel , waar voedsel begeerd wordt. Bij de behoefte van hen die
aan rijke gastmalen worden onthaald , komt dubbel in aanmerking
de behoefte van hen die nog in anderen zin hongerig zi eju.
Mijn tweede aanmerking betreft Perikles van Athene. Hetgeen
over dien Staatsman door den Minister gezegd is behoort iedereen zal het gaarne toestemmen — tot het schitterendste zijner rede.
Ik zou het met nog meer genoegen gehoord hebben indien mij niet,
terwijl de Minister met zooveel warmte sprak , een kille huivering
was overvallen ; dewijl ik inderdaad vreesde, door dat republikeinsche
voorbeeld , ten eenenmale te hebben miskend het eigenaardige van
ons Nederlandsche staatsregt. Ik geef echter den Minister een
dubbel antwoord , ontleend aan den Nederlandschen en aan den
Engelschen Staat. Aan Nederland. Zonder op een zoo teeder punt
thans .discussie te verlangen, acht ik (wat misschien aan den MiYiister
voorkomen te zijn een paradox, en wat ik houd voor een ,
uit de geheele geschiedenis van Nederland, in verband met de
historie van het Stamhuis van Oranje, bewijsbaar axioma) dat de
Nederlandsche monarchie niet in alien deele met andere monarchien
kan worden gelijk gesteld , dat zij , in historischen oorsprong, met
republikeinschen zin en geest doorvoed is 1 . Voorts wijs ik op den.
Engelschen Staat. De Minister is , naar ik wederom bemerk , bijkans ultramonarchaal. Hij zal dus het getuigenis niet wraken van
een der uitnemendste handhavers van het monarchaal beginsel,
van Burke ; het veelbeduidend gezegde : dit is eene der voortreffe1 Het gezag der Prinsen van Oranje heeft zich , sedert 1572 , na ter zijdestelling van den patrimonfelen grondtrek der Europesche Monarchien , ontwikkeld en bevestigd, in verband met het openbaar karakter van den Staat
(res publica).
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lijke eigenaardigheden van eene wel gevestigde monarchie, dat daarin
veel van hetgeen in eene republiek goed is , kan worden overgebragt 1. Ongetwijfeld heeft Burke onder dit goede ook belangeloosheid en opoffering bedoeld, en ik houd mij overtuigd (ofschoon
ik ook thans niet den Minister door eenigerlei wenk zou willen
dringen) dat , indien de Minister, bij eventuele verwerping van het
tafelgeld, in het tafel-aanrigten volhardt , niemand , van welke politieke denkwijze ook , over dit bewijs van republikeinsche gezindheid zoo verstoord zijn zal, als de Minister over mijne onschuldige
en , zoo ik dacht , eervolle vergelijking.
Eene laatste aanmerking (ik doe ze met de meeste schroomvalligheid) betreft den Minister. 1k weet dat het mij in de verte
niet past hem een raad te geven , het is enkel een indruk dien ik
mededeel. Het is mij , en welligt ons alien , voorgekomen dat de
Minister zelden meer bekwaamheid , talent, gevatheid , heeft outwikkeld. Ook heb ik althans met genoegen gelet op de waardigheid en veerkracht , zoo wenschelijk wanneer een Minister in
naam van de Kroon hier het woord voert; maar het is mij
voorgekomen het was een subjective indruk dat de Minister,
dezer dagen weer dan vroeger, in een scherpen toon is gevallen
tegen elk die van hem verschilt ; zelfs dan wanneer men wenscht
een bezwaar te zien weggenomen , om hem ter zijde te kunnen
staan. Mij zelven is dit onverschillig ; ik houd , ook op parlementair terrein, elke onbillijkheid die iemand aangedaan wordt , vroeg
of laat , voor winst; doch hier is meer dan persoonlijk belang en
datgene waarop ik met bescheidenheid gedoeld heb, komt met de
politiek van apaisement, die ook in parlementaire debatten nut
heeft , weinig overeen.
De wijziging van den heer Reinders werd met 40 tegen 23 , die van den
Dommer met 46 tegen 17 stemmen verworpen het hoofdstuk aangenomen
met 39 tegen 24 stemmen.

1 „ You can better ingraft any description of Republic on a monarchy than
any thing of monarchy upon the republican forms."

KOLONIEN.
24 Februarii 1849.
In het Adres van antwoord las men : „ Wij zullen het onzen pligt
achten , van het huishouden der overzeesche gewesten zorgvuldig kennis te
nemen , en de maatregelen , welke tot bevordering van hunnen voorspoed
noodig zijn , ijverig te ondersteunen."

1k stel voor, de zinsnede aldus te veranderen : „Wij zullen het
onzen pligt achten aan de wettelijke regeling der belangen van
deze, aan het opperbestuur van -Uwe Majesteit toevertrouwde gewesten , zoo dikwerf de gelegenheid zich aanbiedt , met naauwgezetten ijver bevorderlijk te zijn."
1k verheug mij dat de gewigtigste aangelegenheden der kolonien
voortaan bij de we worden geregeld ; ik tel dit onder de belangrijkste verbeteringen waartoe ook de President der Commissie van
Maart 1848 krachtig heeft medegewerkt. Maar ik vrees dat de
zinsnede in het Adres, verder dan de gewijzigde Grondwet zou
gaan. Men zou aldus van lieverlede de regering, het bestuur der
overzeesche bezittingen overbrengen in de Kamer 1 ....
Deze § zou de Kamer leiden tot beheer , zelfs in bij zonderheden , van de huishouding der kolonien. Hieromtrent was , zoowel
in 1840 als in 1845 en in 1848, verschil. De een Wilde het
beheer der overzeesche bezittingen grootendeels of geheel brengen
bij de Staten-Generaal. Anderen verlangden dat het aan de Kroon
zou verblijven, maar dat de uitoefening , in enkele belangrijke aangelegenheden , bij de we in het moederland zou worden geregeld.
De bepalingen, thans in de Grondwet, zijn , blijkens de belangrijke
Bijdrage van den President der Commissie , de vrucht van zeer
uiteenloopende beschouwing 2 Vergelijkt men daarmee de zinsnede
.

Zie l e Deel , p. 247.
„ Het Verslag van 16 Maart 1848 , namens de Afdeelingen der Tweede
Kamer , eischte geheele vaststelling der Reglementen door de wet. Een greep
in het wild. Welke grond is er om ze met de Staten-Generaal te overleggen , die niet ten aanzien der regeling van andere takken van het koloniaal
huishouden gelijk overleg zou vorderen ? . . . De raadplegingen der Commissie van 17 Maart hebben mij op geen punt zoozeer , als op dit , te leur
gesteld ... De Commissie , al waagde zij nog een paar schreden verder dan
het verslag der Kamer , bleef, niet redelijker dan deze , halverwege staan."
Thorbecke , Bijdrage, blz. 32.
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in het adres , dan is zij niet overeenkomstig den middenterm der
Grondwet.
Het deukbeeld dat de Staten-Generaal , in al wat het koloniaal
hui8houden betreft, moeten worden gekend , is niet in de Grondwet
opgenomen. Men mag de veranderde Grondwet beschouwen zoo
als men verkiest ; men mag haar voor verbetering vatbaar achten ;
men mag de bouwstoffen voor toekomstige herziening verzamelen ;
maar nu ligt de Grondwet voor ons , en er moet niet , reeds in
het adres , eene soort van herziening op de herziening worden gebragt.
Het amendement , bestreden door de Commissie , werd door de Ministers
van Kolonien en van Justitie ondersteund. Ook de Heer van Dam van
Isselt verklaarde voor het woord huishouding onzer Oost-Indische bezittingen terug te deinzen ; voorts met nadruk aandringende de opmerking door
gemaakt omtrent de overdreven inmenging der Kamer in het Bestuur ,
als ware zij een mede-regerend en administrerend ligchaam.
Een spreker
zeide: „de kolonien zijn gekocht door het bloed onzer vaderen , aan haar
bezit is het lot en de toekomst der Natie naauw verbonden". Een ander wees
op Groot Brittanje ; „de bezittingen buiten 's lands van dat Rijk worden
door bet Parlement geregeld." Dit gaf aanleiding tot korte repliek.

Ik zal niet terugkomen op de strekking van het amendement.
Het spreekt van zelf dat mij geen andere bedoeling bezielt dan de
welvaart en het behoud der kolonien , door het bloed der vaderen
gekocht, en waarvan het ongestoord bezit voor het moederland eene
quaestie is van zijn of niet-zijn. Indien de Kamer zich met alle
zaken der kolonien inlaat, indien zij meent den weg van het Engelsche parlement te kunnen volgen, dan vrees ik dat de kolonien
gevaar loopen en welligt voor Nederland verloren zullen gaan. In
de Bijdrage over de herziening van de Grondwet van den geachten
voorzitter der Commissie, wordt een gevoelen ontwikkeld dat bij
den grondwetgever geen ingang heeft gevonden ; nu is de vraag niet
wat iemand wenschelijk geacht maar wat de Grondwet bepaald heeft.
Het amendement werd verworpen met 50 tegen 14 stemmen.

21 Mei 1849.
* * Den 14 Maart was een Adres over de afschaffing der Negerslavernij,
op mijn verzoek , verzonden naar den Minister van Kolonien. Nu werd het
onderwerp nader ter sprake gebragt bij de wet tot regeling van het koloniaal
bati ► slot over 1847.

Met genoegen heb ik opgemerkt dat de emancipatie der elaven
de belangstelling der Vergadering wekt , blijkens de verzending,
op 14 Maart j.1., aan den Minister van Kolonien. Toen gaf ik
te kennen , „dat er in de laatste tijden verschillende bijzonderheden
aan de Kamer zijn medegedeeld omtrent de gruweliike wijze , waar-
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woord gruiveliike neem ik niet terug ; in het Biiblad leest men
ruwe. Ik had het oog op een request , in 1848 aan den Koning
aangeboden , en op bijzonderheden , over dit onderwerp in het tijdschrift de Vereeniging , van Junij 1848. Men heeft wel eens beweerd dat het adres op losse en onbewezene allegation steunde; ik
heb mij daarom gewend tot iemand die vele jaren in Suriname
gewoond heeft , en niet gezind is de zaken met overdrevenheid
te beschouwen , een man bij het Gouvernement in achting , en
wiens naam ik bereid ben aan den Minister van Kolonien te openbaren Deze heeft mij daaromtrent feiten opgegeven , die door
het Gouvernement gemakkelijk onderzocht kunnen worden. Hij
stelt op den voorgrond dat bewijs moeijelijk is, waar aan het getuigenis der slaven geene juridieke kracht toegekend wordt. Evenwel bewijzen bestaan. Bij voorbeeld de gruwelijke straffen , in
1846 , op de plantagie Waijampibo , ten gevolge waarvan eene
stellige aanklagt wegens mishandelingen , zoo 't schijut , voor de
eerste maal, tegen een directeur ingebragt werd, die tot eene maand
arrest , de onkosten en onbevoegdheid om over negers het bevel
te voeren , veroordeeld werd. Een directeur Valenstein moest wegens mishandelingen in 1.846 nit de kolonie vlugten , hij had
zijne zwangere bijzit ter dood getrapt op de plantagie la Levante.
Gruwelijk zal hier wel niet te sterk zijn. — Zelden gaat er een
jaar zonder doodslag voorbij ; maar wie kan of durft de partij der
slaven tegen de meesters semen ? Geen land, waar de wetten zoo
ten gunste der meesters gemaakt zijn, als in Suriname ; bijna geen,
waar in evenredigheid zoovele suikerplantagien (op welke de arbeid
het zwaarste is) bestaan ; misschien nergens zoodanige mengeling
van allerlei landaard. Reeds hieruit kan men , vergelijkenderwijs
met de authentiek bewezene feiten in andere , bijv. in de Fransche
kolonien , a priori opmaken dat er voor krachtige tusschenkomst van
het Nederlandsche Gouvernement reden moet zijn. Is het dan niet
wenschelijk lets weer dan de Regering tot dus ver gedaan heeft ,
te verrigten ? Wat deed , wat doet zij ? „Het ligt ," aldus zegt
de Minister , „in de bedoelingen en inzigten der Regering, om al
het mogelijke aan te wenden, ten einde het lot der slaven te verbeteren en hen langzamerhand te helpers voorbereiden voor eenen
anderen maatschappelijken toestand dan waarin zij zich nu bevinden." Dit ligt ook in de bedoelingen en inzigten der Kamer ;
doch zij wenscht bovendien het bepaalde voornemen en den vasten
wit te ontdekken , om het lot der slaven te verbeteren. Inderdaad ,
het antwoord is te flaauw ; het geeft geen hoop op zoodanigen
spoed , als wenschelijk , als noodzakelijk is. In de verklaring der
Regering, dat zij het lot der slaven niet uit het oog zal verliezen,
is geen waarborg voor de toekomst. Dadelijke emancipatie der
slaven , zegt men , zou groote geldelijke offers vergen. Ik kan dit zoo
gaaf niet toegeven. Er hebben ontwerpen het licht gezien , of zijn
a De Zendeling TANK.
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aan de Regering medegedeeld , bij welker uitvoering die geldelijke
offers niet zouden worden gevergd. Ik verwijs naar een geschrift,
in 1848 in deze residentie uitgekomen : Opmerkingen over den
Afrikaanseken elavenhandel, dat het merk van een deskundige draagt.
De Regering zegt dat elders het geluk der geemancipeerden niet
bevorderd en de productie verminderd is. Ook dit wordt door deskundigen ontkend.
Ik herinner mij een brief, door den Minister van Marine a op
15 Mei 1848 , geschreven , en die voorkomt in het zeventiende
verslag der lofwaardige Maatschappij tot bevordering van het godsdienstig onderwijs onder de slaven en verdere Heidensche bevolking
in Suriname. Ik zeg den Minister dank voor de gevoelens en beginselen in dien brief opengelegd. Maar wat blijkt uit dien brief !
dat de bevordering der zaak veel te wenschen overlaat en dat men
haar tot een punt van ernstige overweging heeft gemaakt. Reeds
in 1828 rustte op het Gouvernement de verpligting om zorg te
dragen voor spoedige verbetering van het lot der slaven. Toen
erkende het zelf dat de toestand dier ongelukkigen veel te wenschen overliet. In 1 841 was deze Minister van Marine Gouverneur der West-Indische bezittingen. Hij heeft zich kunnen overtuigen dat er in dertien jaren wel overwogen , maar niets gedaan
was. De Gouverneur gelastte het ontwerpen van een reglement tot
verbetering van het lot der slaven ; hij verloor alzoo de belangrijke zaak niet nit het oog. Hij is later met den kolonialen raad
in overleg getreden ; er zou geene mishandeling meer plaats hebben ; alle mogelijke verbeteringen zouden worden aangebragt ; toen
de Minister de kolonie verliet , was hij volkomen gerust gesteld.
Hij zag met zelfvoldoening op hetgeen door hem verrigt was ; hij
hoopte dat eerlang de zaak op geregelden voet zou worden gebragt , en dat weldra de verbeteringen in het lot der slaven zouden worden aangebragt. Welnu ! in 1848, op 15 Mei, schrijft de
voormalige gouverneur,, thans Minister, dat alle die ontwerpen zijn
ter zijde gelegd en dat er eigenlijk in den bedoelden zin nog niets
is verrigt. De Regering heeft alzoo , gedurende twintig jaren, het
lot der slaven niet uit het oog verloren, en de uitkomst is dat
het lot der slaven nog veel te wenschen overlaat ; dat de ontwerpen nog geene uitvoering hebben erlangd, en dat er mitsdien nog
niets is gedaan. Door de aanhaling van dezen brief, zal het homogeen ministerie niet in gevaar worden gebragt ; ook de Minister
van Kolonien wil de slaven tegen mishandeling vrijwaren, doch de
tijd van louter wenschen en beloven zij eenmaal voorbij. Het is
pligt met de emancipatie eindelijk een aanvang te makeu. Ik wil
aannemen dat de regten van eigendom door den Staat , wat de
toewijzing eener indemniteit betreft , moeten worden geeerbiedigd ;
eerbiediging der regten van den een mag niet aanleiding geven
tot mishandeling van den ander. Alles komt hier aan op : 1°. de
voorbereiding en aanvang der emancipatie ; 2°. het verleenen, mid.
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delerwijl , van de noodige bescherming aan de slaven; het zijn deze
punten , waarop ik meer geruststellende verklaring begeer.
De Minister van Marine, aan het einde der langdurige beraadslaging ,
zeide : „ Ik zou mij kunnen bepalen met te kennen te geven dat de schilderij
van den toestand der slaven op Suriname door een veel te donker glas is
gezien. Ik meen dit te mogen zeggen , omdat ik spreek op grond tnijner
eigene ondervinding. De gruwelen , die de spreker uit de residentie geschetst
heeft , worden daar niet gepleegd. De beschrijvingen die daarvan worden
gedaan , zijn hartstogtelijk en overdreven. Ik zou te veel van uwe reeds
lang bezig gehoudene aandacht moeten vergen , indien ik hieromtrent op dit
oogenblik in nadere bijzonderheden wilde treden. Later zal zich daartoe wel
de gelegenheid voordoen. Voor heden moet ik mij bepalen met het aangevoerde feit te wederspreken. Ik zou kunnen aantoonen , dat bet tijdsbestek
van twintig jaren niet zoo onvruchtbaar geweest is, en de Regering niet stil
gezeten heeft. De uitdrukkingen , die ik in 1842 heb gebezigd , tot verbetering van het lot der slaven , ik houd deze vol , en ik deel die wenschen
nog op dit oogenblik. Later ben ik bereid de Vergadering inlichtingen te
geven omtrent hetgeen er gedaan is, en dien wensch te verwezenlijken , en
om ook dat lid ten dezen aanzien gerust te stellen. Ik deel volkomen zijne
gevoelens, maar men verlieze niet uit het oog, dat het hier geldt een onderwerp van teederen aard en dat elk woord , dat hier verkeerd wordt gebezigd , in de kolonie weerklank vindt, daar verkeerd kan worden uitgelegd en daar veel kwaad kan stichten. Ik onthoude mij dan ook op dit
oogenblik in eene verdere ontwikkeling te treden en behoude mij dit voor
bij eene nadere gelegenheid."
De nadere gelegenheid heeft zich niet opgedaan .

8 September 1849.
Eene met de Nederlandsche Handelmaatschappij geslotene overeenkomst werd aan de Kamer ter bekrachtiging overgelegd. Onder de langdurige discussie over de daarbij bepaalde vijf-en-twintigjarige verlenging van
de betrekkingen tusschen de Regering en de Handelmaatschappij , waren de
gemoederen zeer gespannen; om het gewigt van de zaak zelve en de bedenkelijke gevolgen eener afstemming ; om het gevaar , ook voor het vervolg ,
der ongunst waarin bij verscheidene leden de Handelmaatschappij scheen te
staan ; om de vrij algemeene verwachting in de Kamer dat de wet zou worden verworpen. In de handelsteden was men naauwelijks op de mogelijkheid eener zoodanige uitkomst bedacht.

Om twee redenen vroeg ik heden , met meer dan gewoite huivering , het woord.
1k kan niet met vorige sprekers betuigen geheel belangeloos te
zijn, op grond dat ik niet tot de aandeelhouders der maatschappij
behoor; integendeel, de openhartigheid gebiedt mij te belijden dat
ik eigenaar zelfs van Brie aandeelen ben. 1k hoop echter dat ik
niet voor al te partijdig zal gehouden worden, en ik zal alle krachten inspannen om mij boven de bevangenheid der baatzucht te
verheffen. Wat mij betreft, ik beschouw al mijne medeleden, aandeelhouders of niet , bewspers van handelsteden of land-gewesten,
gaarne als geheel onpartijdig , ook bij dit onderwerp.
Eene tweede reden van huivering is gelegen in de uitnemendII.
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heid der van weerszijde uitgebragte adviezen , zoodat ik aarzel, bij
de geringe kennis van Staathuishoudkunde die ik bezit , over dit
gewigtig onderwerp uit te weiden. Evenwel juist daarom heb ik
roeping gevoeld, in den tegenwoordigen stand der discussie , het
woord te vragen. Vele leden zijn in hetzelfde geval. Van beide
zijden is de zaak met ernst en nadruk behandeld , door de specialiteiten in handel , staathuishoudkunde , en finantie-wezen. Voor
ons , niet-deskundigen , in den onaangenamen toestand geraakt van
telkens been weder geslingerd te zijn , is het oogenblik dAAr
zich of te vragen , of de langdurige beraadslaging sommige punten,
ook voor ons, tot genoegzame klaarheid gebragt heeft.
Tot genoegzame zekerheid is gekomen dat de Kamer , omtrent
het contract met de Nederlandsche Handel-maatschappij , verkeert
in exceptionelen toestand. De spreker uit Kampen a heeft ons op
het hart gedrukt dat we volkomen vrij waren. Dit kan ik niet
toegeven. Immers de indruk der gehouden redevoeringen en overgelegde overeenkomsten op mij is, dat de Kamer niet in zoodanige
zedelijke vrijheid verkeert, als wenschelijk ware. Er zijn gevallen
waarin men regt heeft iets te verrigten, en evenwel zedelijke vrijheid ontbreekt ter gebruikmaking van het regt.
Ten tweede is uitgemaakt dat de Vergadering , in het vraagstuk
der bevoegdheid van de Regering tot sluiting van het consignatiecontract, ongeprejudicieerd blijft. 1k verheug mij over de ondubbelzinnige verklaring des Ministers , en kan mij niet vereenigen
met het amendement van het lid uit de residentie , wel met het
denkbeeld dat elk lid voor het vervolg vrij is. Als ik de wet
aanneem , geschiedt dit onder bepaalde reserve dat ik mij niet prejudiciere. 1k zou gaarne dit voorbehoud zelfs tot vele andere
punten uitstrekken , na de lezing van een geschrift , dat deter
dagen het licht gezien heeft 1 . Het heeft veel indruk op mij gemaakt , al is het dat er het een en ander in voorkomt, naar mijn
inzien, niet overeen te brengen met het onderling vertrouwen, ten
alien tijde tusschen een Minister en zijne onderhoorigen onmisbaar.
Ten derde, is tot klaarheid gekomen dat het agentschap van
de maatschappij niet op zich zelf mag of moet worden beschouwd;
niet kan of mag geIsoleerd worden van het geheele stelsel ,
hetwelk onze kolonien beheerscht , en het moederland ondersteunt.
Het agentschap is integrerend deel van een koloniaal stelsel , dat
uitmuntende vruchten oplevert. De maatschappij , als agent van.
het Gouvernement, is een der noodzakelijke raderen van dit koloniaal stelsel. Ik durf raderen bijkans niet meer gebruiken , nadat
de redenaar uit Zwolle e het in discrediet gebragt heeft , door te
zeggen dat het rad te veel gesmeerd was. Hij heeft waarschijnlijk
niet opgemerkt dat de vergelijking ook tegen hem kan worden
a Van den heer van Swieten , vroeger Secretaris bij het Ministerie van
K
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gewend. Een rad kan ook te weinig worden gesmeerd ; men loopt
dan gevaar dat het werktuig stoot , stilstaat , of, nog erger , dat
de machine breekt. Bit zou bezuiniging niet door vereenvoudiging,
maar door vernietiging , zijn.
De Nederlandsche Handel-maatschappij nu is een levend lid van
het organisme , een der edele deelen van het koloniaal ligchaarn ;
vereenzelvigd met een stelsel , dat goede vruchten afgeworpen heeft.
Na al hetgeen door de sprekers uit de koopsteden reeds is aangemerkt , zal ik dit in geene ondergeschikte punten nagaan. Alleen
moet ik mij verzetten , wanneer hunne treffende tafereelen , kort
weg , met een „post hoc, non propter hoc" ter zijde worden gesteld. wanneer men erkent dat er in een Staat welvaart wordt
verspreidt en men beweert dat niets hiervan te danken is aan Staatsvorm of Gouvernement , moet ten minste waaraan dit te danken
is , worden getoond. Evenzoo hier. Indien handel en nijverheid ,
onder een stelsel waartoe de Nederlandsche Handel-maatschappij
behoort , hebben gebloeid en deze bloei ganschelijk met aan de
maatschappij is toe te schrijven , be -wijze men althans door welke
oorzaken die bloei verspreid werd. Men zou zich anders ligtelijk
aan verregaande ondankbaarheid schuldig makers.
Het zou ook kunnen gebeuren dat men , door het benadeelen
van de maatschappij, nadeelige gevolgen voor het vaderland te weeg
bragt. Immers , zij is een integrerend deel van een goed stelsel.
lk noem het een goed systema ; het kan niet slecht zijn, wanneer
ik let op het cijfer van 157 millioenen , van Gouvernementswege ,
niet ten onregte , met welgevallen vermeld. Het is zoo, de geachte
spreker uit Overijssel zegt, dat is nog geen tien millioen in het
jaar, en de kolonien zouden , zoo een ander systema gevolgd wierd,
veel meer kunnen opleveren. Maar als ik nu heb , aan den eenen
kant de realiteit en aan den anderen kant eene belofte, een uitzigt, eene onderstelling , dan zeg ik ; ja, tien millioen is misschien
niet veel, maar het is toch wat ; tien millioen zijn nog altijd tien
millioen, en die koloniale bijdrage is mogelijk voor uitbreiding
vatbaar. flier ook denke men , le mieux est l'ennemi du biers ; en un
Ik verzoek de sprekers,
Liens vaut mieux que deux to l' auras.
die veel hebben gewaagd van de regelen der staatshuishoudkunde,
ook die spreekwoorden onder de onveranderlijke waarheden te tellen.
1k besluit dit punt met de aanbeveling , om niet een zeker kwaad te
berokkenen voor een onzeker goed. Mogten die tien millioen , bij
het jagen naar hooger bedrag, ons ontvallen , dan zou zeer nierkbare schade worden toegebragt. Men vergete het niet ; men heeft
hier realiteit aan de eene zijde, slechts belofte aan den anderen kant.
Ten vierde , is het duidelijk dat we ons niet vereenigen kunnen
met een der amendementen , omdat daardoor aan het systema een
gevoelig nadeel , en dus aan het vaderland onberekenbare en onherstelbare schade, zou kunnen worden toegebragt. De mogeliikheid
eener onberekenbare schade voor geheel het vaderland , geldt alle
de amendementen, waarbij de zaak en suspens blijft : dus zijn wij
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tot verwerping van alle verpligt. Ik heb hier aan den eenen kant
eene moeijelijke taak , daar ik optreed tegen leden , wier ervarenheid in de staathuishoudkunde overbekend is ; aan den anderen
kant is de taak door hen zelven gemakkelijk gemaakt. Immers ,
de sprekers uit Kampen a en uit de hoofdstad hebben elk met
blijkbare huivering hun amendement voorgedragen en de mogelijkheid te kennen gegeven dat de Handel-maatschappij zich daaraan
niet zou onderwerpen. De laatste spreker die in het voordragen
van een amendement met meer stoutmoedigheid is te werk gegaan ,
zegt , niet te gelooven dat de Handel-maatschappij de toetreding
zou weigeren tot eene gewijzigde overeenkomst ; maar gelooven dat
de Handel-maatschappij zich de wijziging zal laten gevallen , is niet
genoeg ; men moet het zeker weten ; tegen dat geloof, tegen die
mogelijkheid, tegen die waarschiinliikheid, zoo men wil , staat eene
andere mogelijkheid over , dat door de aanneming der amendementen de groote belangen van den Staat op het spel worden gezet.
Eene vijfde opmerking betreft de grieven van het lid uit Kampen tegen de maatschappij. Al de grieven die opgesomd worden ,
beteekenen Diets tegen de door mij op den voorgrond gestelde
mogelijkheid der nadeelen , die uit aanneming der ainendementen
kunnen ontstaan. Ik zal de grieven niet opzettelijk wederleggen :
van weerskanten is de zaak met talent en waardigheid behandeld ;
ik wil slechts , naar aanleiding daarvan , eenige weinige opmerkingen aan de Vergadering onderwerpen.
a. De spreker uit Kampen verklaart dat hij geen vijand is der
Handel-maatschappij. Ik beschouw hem gaarne als een vriend, die in
zijne welmeenendheid harde waarheden zegt ; doch hij heeft , vrees ik ,
veel van een geneesheer , die, door de soort zijner geneesmiddelen ,
den patient in levensgevaar brengt. Hij gewaagt van de aanzienlijke
voorschotten der maatschappij , weleer aan de Regering gedaan , waardoor deze in schadelijke handelingen is blijven volharden. Hij heeft
te regt gewraakt, wat hij uoemde de intimiteit tusschen de Regering en de maatschappij. Ook ik heb , dikwerf genoeg , het noodlottig stelsel eener volhardiug , als jaren achtereen plants had en
die op uitputting en magteloosheid moest uitloopen, bestreden ; maar
men moet niet te zeer op het verledene terugkomen. Liever worde
volledige amnestie verleend; er zijn zoo vele medepligtigen in den
Staat aan die handelingen , dat het beter is te zwijgen en het niet
billijk is een aanklagt te rigten alleen tegen de maatschappij.
b. Men heeft in de Handel-maatschappij gezien de voortzetting
van het monopolie-stelsel , de voortzetting der oude Oost-Indische
Compagnie ; zaliger gedachtenis , zeide men , waarmee eigenlij k , naar
ik vermoed , onzaliger gedachtenis bedoeld werd. Men heeft monopolie en privilegie gelijk gesteld met eene vreeselijke krankheid ;
maar , tijdens het zoogenaamde monopolie-stelsel , genoot het vaderland eene uitmuntende gezondheid en bloeide. Men beweert dat de
Oost-Indische Compagnie in de achttiende eeuw niet op de hoogte des
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tijds was. Zij was op de hoogte, of liever op de laagte van dien tijd. Zij
deelde in de algemeene kwaal van verslapping en ijverloosheid , en
er schijnt geen reden te zijn waarom aan haar bij voorkeur het
verwijt zou worden gerigt. — In den finantielen toestand heeft
Nederland drie tijdperken gehad , in welke men , eerst , met onbeschrijfelijken ijver grooten rijkdom te zamen gebragt heeft ; daarna, met
veel minder inspanlling, interest van interest heeft getrokken , en
eindelijk , door het najagen van den meest voortreffelijken regeringsvorm , die rnisschien in 1848 te voorschijn is gekomen , interest en kapitaal ,rootendeels te loor heeft laten gaan. En wat
het monopolie betreft , vergete men niet dat vele staatshuishoudkundigen thans van oordeel zijn dat het laissez faire tot het ergste
monopolie kan aanleiding geven.
c. Vat betreft de protectie , ik ben , zoozeer als iemand , tegen
kunstrnatige opvoering van de nijverheid. Ook deze werd aan de
Maatschappij verweten , en ik heb tevens hooren aanvoeren , ook
als verwijt, dat handel , scheepvaart , nijverheid , assurantie-maatschappijen , makelaars en zoovele andere inrigtingen en personen ,
dat schier alles in den lande van de Maatschappij protectie genoot.
Als ik nu zie hoe diep het opgenoemde ingrijpt in ons geheele
volksleven , zou ik bijkans vermoeden dat de verwijten , nog een
weinig uitgebreid , straks lofrede bij uitnemendheid zullen zijn. Ms
zoo velen voordeel getrokken en winst behaald hebben , kan het
aan de Maatschappij niet ten kwade worde geduid dat zij bijkans
het geheele Vaderland , in zijne deelen en onderdeelen , bevoordeeld
en beschermd heeft.
d. Al konden er nog veel meer grieven worden aangevoerd , zij
zouden geen invloed uitoefenen op de beoordeeling van dit ontwerp, als het mogeliik is dat , door tweespalt met de Maatschappij ,
groote en gevaarlijke finantiele schokken aan het Vaderland worden toegebragt.
Nog een punt verlieze men niet uit het oog, van grooten invloed op de beschouwing der Oost-Indische aangelegenheden. Daarbij
vooral moet men met de niterste behoedzaamheid te werk gaan;
niet alleen om den aard der zaak , maar ook om dat de ervaring
van de laatste tijden in treffende proeven getoond heeft , dat overvloed van theoretische kennis , niet door de praktijk ondersteund ,
de grootste nadeelen en rampen aan het vaderland berokkent.
Brie voorbeelden :
in 1826 werd veel over de Kolonien gesproken ; werden de OostIndische bezittingen door een aantal onzer toenmalige landgenooten
lastposten gerekend , die alleen in het belang van Holland of van
Amsterdam werden gehandhaafd. Velen , die zeker de zaken in het
groot overzagen , oordeelden dat men zich van die bezittingen moest
ontdoen. Men begreep dat de algemeene belangen van het Vaderland dit eischte. Men opperde de belangrijke vraag , of men met
Engeland geene onderhandelingen zou aanknoopen , in de hoop dat
deze Mogendheid zich , tegen de overdragt in vollen eigendom, de
-
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moeite van het beheer zou willen getroosten. Het was in 1826 ,
toen dit gevoelen bij de zuidelijke vertegenwoordigers veld won ,
en onze waardige van Alphen , door zijne ook thans nog zeer lezeuswaardige rode , verandering van denkwijs te weeg bragt ; zoodat
de eerste leening ten behoeve van de Oost met algemeene stemmen
in de Tweede Kamer aangenomen werd.
Tweede voorbeeld.
Overbekend is de oorlog op Java in 1825.
Maar is u alien de oorzaak bekend ? Een onzer meest geachte
officieren , in wiens opstellen naauwkeurigheid van onderzoek evenmin als buitengemeene bekwaamheid kan worden miskend, deelt,
in een onlangs uitgekomen vertoog 1 , opmerkingen mede, wier juistheid ik niet voor mijne rekening Deem, maar ten gevolge waarvan
voorzigtigheid in dit onderwerp moet worden. verdubbeld.
„ Een man , die zich door zijnen werkzamen , ondernemenden geest en door
zijne bekwaanaheden in Indie en in Europa , een imam gemaakt heeft , die
zijne voorstanders heeft , maar ook zijne heftige bestrijders , poogde aan de
landverhuringen in de vorstenlanden meer uitbreiding te geven en ze dienstbaar te maken aan de behoeften van den Nederlandschen handel. De heer
Nahuijs , in 1818 resident van Djokjokarta , ondernam het om landerijen van
meer aanbelang in huur te doen afstaan , en daarop die voortbrengselen te
verbouwen , welke , zoo als koffij , peper , enz. voor de Europescbe markt
gebezigd worden. Het gelukte dien ambtenaar om van den Sultan verschillende aanzienlijke landerijen aan Europeanen in huur te doen afstaan, enkele
dier verhuringen hadden pleats aan den resident zelf, andere op zijn verzoek.
Door die landverhuringen , door dien bouw van koffij , zouden de productie
van Java en de handel van Nederland eene aanmerkelijke uitbreiding verkrijgen : de kapitalen van Europa zouden naar het Oosten toestroomen en
daar met voordeel aangewend worden , de algemeene rijkdom zou toenemen ,
de inboorling zich aan arbeid gewennen en het geld , dat als huurprijs betaald werd , zou verreweg overtreffen , wat hij anders door de bebouwing
van zijn grond zoude winnen. Dat alles was waar ; maar men vergat
daarbij , dat die huurprijs door den Javaan spoedig verkwist zoude worden
en armoede dan zijn deel zoude zijn ; dat hij moeijelijk de gewoonte zoude
verkrijgen van eenigzins aanhoudenden arbeid ; dat zulk een toestand in strijd
zoude zijn met zijne zeden , denkwijze , overoude gewoonten en instelliugen ;
dat misnoegen en onlusten als natuurlijke gevolgen daarvan te verwachten
waren. Laat het zijn , dat die landverhuringen , op groote schaal , werkelijk
voor Nederland hare voordeelige zijde konden hebben , dan had men toch
de vraag moeten stellen : of hare invoering in de vorstenlanden van Java
mogelijk was, zonder opstand en oorlog te veroorzaken ? Of men sterk genoeg was, om zoo iets niet te duchten te hebben, of dit dadelijk te kunnen
onderdrukken, en of het kwade dat uit zulk eenen toestand voortsproot, niet
ruimschoots de voordeelen opwoog, welke die landverhuringen konden opleveren ? De voorzigtigheid schreef voor , om dit eerst te onderzoeken, want
het is niet voldoende, dat een regeerder iets goeds voorschrijft : dat goede
moet ook uitvoerbaar zijn. Daaraan dacht men niet, en onbekommerd zaq
men een storm van misnoegen zich zamenpakken , wauruit weldra een vijfjarige krijg zoude losbarsten ; een krijg , die onze heersehappij op Java op
den rand des ondergangs bragt , schatten verslond en duizenden Nederlanders
door vuur ea staal en ziekten en vermoeijenissen deed vallen."

Als deskundigen zoo spreken , zeg ik , niet dat aan hun oordeel
onvoorwaardelijk geloof moet worden gehecht , maar dat er, bij het
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vernemen van zoodanige verklaringen , in zaken die de kolonien
betreffen , groote bedachtzaamheid vereischt wordt.
Het derde voorbeeld is uit den allerlaatsten tijd. — Is niet de
verkoop van landen op Java als een redmiddel aangegeven? Herdenk het lagchend verschiet dat een onzer medeleden a in zijne
bekende nota, ons heeft voorgespiegeld. Tk erken gaarne dat de
kleuren ook mij hebben bekoord. Maar de inlichtingen der Regering bleven niet achter. De beantwoording stelde vele punter in
een helder Licht en de redenering van den Minister sloot met de
huiveringwekkende climax , dat de tiers millioen inlanders de Europeanen op Java tot den laatsten toe zouden vermoorden. Wat
hiervan ook zij, dit antwoord heeft indruk op mij gemaakt, ook
op velen onzer; naar het schijnt, ook op den schrijver der nota;
want hij blijft het antwoord aan de Regering schuldig , men heeft
van de zaak niets moor vernomen. Indien nu, met de beste bedoelingen, veelbelovende voorstellen gedaan worden , die ontzettende
uitkomsten kunnen hebben, dan is het voorzigtig onze stem niet
to geven aan amendetnenten, waardoor men aan wijziging van stelsel en aan gewaagde proefnemingen voet geeft.
Geen der voorgedragen amendementen kan worden aangenomen.,
zoolang de kans , het gevaar bestaat , dat daaruit onberekenbare
nadeelen kunnen voortvloeijen.
Wanneer de amendementen worden aangenomen, zal de ontbinding der maatschappij het gevolg kunnen wezen. Men is van de
niet-ontbinding ver van zeker. De actiehouders zullen door de
directie worden opgeroepen. Op de algemeene vergadering zullen
personen verschijnen die cijferaars zijn. Men zal berekenen dat
de voordeelen voortaan tot goring bedrag gereduceerd worden , en
tevens dat de voortduring der betrekking met de maatschappij binnen een klein getal jaren afhankelijk zal worden gesteld van eene
goedkeuring die , om de min gunstige stemming die zich in de
Kamer openbaart , als twijfelachtig zou worden beschouwd.
Nog een ander punt. Doze beraadslaging noodzaakt tot aanneming van het ontwerp. Zij heeft de zaak bedorven. Zoo men aan
wijziging van het contract dacht , had men wel gedaan de zaak in
comite te behandelen en het geheim op to leggen, on zich , opdat
er geen woord door onbedachtzaamheid zou uitlekken , permanent
to verklaren, tot na den afloop. De aandeelhouders der maatschappij
zijn rekenaars , niet met cijfers alleen. Als zij bekend worden
met de redevoeringen , waarin telkens en door ieder , door heele
en door halve vrienden , is gezegd : „de maatschappij is een ohmisbaar agent ," is het dan niet to denken dat dit woord onmisbaar
hoog zal worden berekend en duur zal to staan korner'? is dit de
weg om betere schikkingen to treffen ? Het noodlottig gevolg van
ieder amendement is , dat de zaak wederom gesteld wordt in handen der maatschappij , die vrijheid heeft om , indien er geen wettelijke bekrachtiging der overeenkomst volgt , terug te treden , en
,
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die in de meest voordeelige positie geplaatst is , omdat zij weet
dat zelfs de tegenstanders haar voor onmi8baar houden. The overtuiging zou nadeelig werken op de sluiting van het nieuwe contract.
1k vraag aan de voorstellers van de amendementen : hebt gij de
voor- en nadeelen tegen elkander gewikt en gewogen ? De voordeelen hebben betrekking tot den minder langen duur van het
contract , en , als in eenen adem , voegt men er bij , dat men de
Maatschappij als agent wil houden en daartoe geene particulieren
kan bezigen , gelijken waarborg opleverende van soliditeit en krachtsontwikkeling. — Maar nu de nadeelen 1k vraag aan de tegenstanders der wet : hebt gij de uitgestrektheid der nadeelen berekend die
uit verwerping kunnen voortvloeijen ? Ook zelfs zonder ontbinding
der Maatschappij , de onzekerheid , die zou kunnen geboren worden,
wanneer het ontwerp gewijzigd wierd, en het schadelijke en gevaarlijke van dien ? hebt ge berekend het misnoegen en de spanning die
in den lande kunnen ontstaan ? hoe vele inrigtingen , hoe vele personen
en belangen staan met de Maatschappij in verband? Indien de actiehouders tot ontbinding mogten besluiten, en zelfs indien gij niet
spoedig uit de onzekerheid raakt of uw onvzisbare agent zal willen
toetreden tot uwe condition, hebt ge berekend den invloed dien
dit op den politieken toestand van het Vaderland kan uitoefenen?
Bedenkt dat het Ministerie zich met nadruk heeft verklaard omtrent
het gewigt der zaak , en de noodzakelijkheid der aanneming. Bedenkt, indien de Kamer een maatregel verwerpt die, volgens bet
Ministerie, van onberekenbaar belang voor het Vaderland is, waartoe het Ministerie zou verpligt zijn. Bestaat er iv ons Vaderland
nog niet genoeg onzekerheid ? Hoe vele moeijelijkheden , hoe veel
arbeid , hoe vele onderhandelingen zullen er niet geboren worden,
bijaldien we dit ontwerp afkeuren ? hebt ge al die kansen in de
weegschaal gelegd ? — Maar, zegt ge , wij stellen de amendementen voor, nit vrees dat anders de wet zal worden verworpen. Bit
is eene jammerlijke taktiek : een minder kwaad te verrigten om een
grooter dat onzeker is, te ontgaan. Ik wil het niet op mijne verantwoordelijkheid nemen. Ik ben voor de nieerderheid , welke men
ducht , zoo bevreesd niet. Welaan , verwerp deze wet , zoo ge den
moed hebt ; verwerp ze , indien gij ze verwerpen durft , met het
oog op den finantielen , commercielen , politieken toestand. Indien
men aan het Ministerie een machiavelistischen raad wilde geven,
het zou deze zijn : bekommer u niet , stoor u niet aan de verwerping van de voordragt ; uit de nederlaag zelve, indien gij ze weet
te gebruiken , kan voor u de zege ontstaan. Ge zult welligt hierdoor, wanneer ge op een der meest gewigtige wijzigingen van de
herziene Grondwet 1 acht geeft, het vertrouwen winnen, dat ge in
de laatste maanden, naar het oordeel van sommigen , niet gewonnen hebt.
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Wat mij het meest verontrust , is dat dergelijke vraagstukken,
zonder tot rijpheid te zijn gekomen , in deze Vergadering behandeld eri afhankelijk gemaakt worden van haar votum_ 1k kan mij
voorstellen dat de Kamer over zoodanig onderwerp beslist , wanneer
dit door langdurig onderzoek van deskundigen , na het houden eener
enquete, of op eenige andere wijze, tot rijpheid gebragt is. Maar
ik beef voor de toekomst , als de meerderheid der Vergadering , niet
behoorlijk toegerust en niet voldoende ingelicht omtrent zoo gewigtig vraagstuk (na eene discussie waarin van wehskanten veel
gezegd is dat de meesten onzer niet in staat zijn te beoordeelen),
eene beslissing zou kunnen nemen , waarvan het lot der Kolonien
en van het Vaderland kan of hangers.
Inderdaad een schrikverwekkend denkbeeld. Men heeft dikwerf
de vrees te kennen gegeven voor te groote inmenging van de wetgeving in het koloniaal huishouden. Thus zou het erger zijn ;
hier geldt het geen maatregel van beheer of van huishoudelijken
aard , maar een maatregel die vernietiging van een der hoofdbestanddeelen van het koloniaal huishouden ten gevolge kan hebben.
Als dit de eerste vrucht moet zijn der wijziging van art. 59 der
vorige Grondwet , het ware eene bittere vrucht. Ik behoor tot hen
die van oordeel zijn dat er in deze zitting veel to weinig is gedaan ; nu zouden wij gevaar loopen van een ander verwijt. Wij
zouden te veel verrigten, wanneer de eerste slag toegebragt wierd
aan eene instelling die aan Willem I tot eere verstrekt; wier verbindtenis met het cultuurstelsel een bewijs der schranderheid en
geniale inzigten van den graaf Van den Bosch geweest is; eene instelling die heerlijke vruchten droeg en meerdere belooft ; bijkans
onafscheidelijk geworden van een systema onder welks invloed het
finantieel te kort op verwonderlijke wijze versmelt ; eene instelling
die , welk oordeel over haar geveld worde , zoo zeer met den gang
der koloniale aangelegenheden is vereenzelvigd , dat zij niet, zonder de grondslagen van den Staat te doers schudden, ten val kan
worden gebragt.
De wet werd , na verwerping van alle de amendementen , met 32 tegen
26 stemmen aangenomen.

15 Deeember 1849.
Onmiddelijk nadat , bij de begrooting van het achtste Hoofdstuk , bet supprimeren van hellingen te berde gebragt was , drong de heer van Hoevell
aan op uitbreiding der Marine in Indle. „ her is sprake niet alleen van
Java , maar van geheel Neerlandsch Indie , van den geheelen Archipel : van
Sumatra , van Borneo , van Celebes , van de Molukken en van duizend
eilanden meer. Overal behoort onze vlag op de wateren van den Archipel
gezien te worden." — Het monopolie-stelsel had , volgens hem , den inlandschen handel vernietigd. — Eeii en ander te releveren scheen mij , ook om
de antecedenten en de onmiskenbare bekwaamheid van den spreker, , niet
overtollig.

— 132 -Ik heb het woord gevraagd om , niet alleen uit mijn naam,
maar ook — en ik geloof dit te molten doen — uit naam der
geheele Vergadering aan ons medelid dank te zeggen voor zijne
belangrijke meededeelingen, die het bewijs geven dat hij de jaren ,
in Oost-Indic doorgebragt , niet vruchteloos besteed heeft. Het zij
mij tevens vergund , in verband met die erkentelijkheid , te waarschuwen tegen den indruk dien specialiteiten , vooral wanneer ze
veel talent hebben , in eene Vergadering te weeg brengen. Juist
omdat onze kolonien aan velen onzer nog zoo weinig bekend zijn,
moeten we ons vrijwaren tegen te groote ingenomenheid met het
onderrigt dat wij aldus ontvangen. De vrees noopt mij enkele opmerkingen , over de zoo even gehouden rede , in het midden te
brengen , op grond waarvan ik dubbel de noodzakelijkheid gevoel
van bedachtzaam overleg. In de eerste plaats meen ik daarin te
bespeuren eeri toon van algerneene afkeuring van hetgeen in onze
Oost-Indische kolonien door het bestuur gedaan wordt. Wanneer
ik zulk eene algemeene afkeuring hoor , vrees ik altijd dat men
de zaak eenzijdig beschouwt. Eene tweede opmerking is, dat de
spreker sommige punten voorstelde als reeds uitgemaakt en beslist,
terwijl zij onder deskundigen nog tiviife/achtig zijn. In dit opzigt
heeft mij vooral getroffen wat gezegd is over het monopolie dat
Nederland voorheen in de Oost-Indien uitgeoefend heeft. Er is
nog een onzer medeleden a die de voormalige Oost-Indische compagnie misprijst ; doch , wanneer men dit gevoelen voordraagt als
of het geen twijfel overliet , stel ik daartegen het gezag bijv. van
van Alphen 1 en andere notabele mannen. Ik wacht mij de zaak
te beslissen ; ik wil alleen opmerken dat zij niet uitgemaakt is.
Het is mij verder voorgekomen — en dit is mijne laatste opmerking dat ons medelid omtrent de uitbreiding onzer magt iii
de Oost-Indien wenschen geuit heeft , in zich zelve allezins prijzenswaard , maar welligt van overdrevenheid niet vrij. Hij wil dat
wij ons gezag handhaven , niet alleen op Java , maar ook op Borneo , op Sumatra , op de Molukken , op vele andere eilanden (duizend, meen ik , heeft hij gezegd) , zoodat men overal en altijd onze
vlag wapperen zie. Inderdaad dit zal bezwaarlijk we2,en onder de
finantiele omstandigheden waarin Nederland zich bevindt. Hij zegt
dat wij voor die handhaving onzer magt onze laatste krachten
moeten over hebben ; dit betwijfel ik. Wij moeten er veel voor over
hebben , maar onze laatste krachten bewaren voor eigen behoud.
Indien zijne wenschen moeten worden vervuld, zal het noodig zijn
1111 nog bij tijds te zorgen dat van de hellingen, die men verminderen wil , niet eene enkele worde gesloopt.
,
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23 December 1850.
*** Bij het elfde Hooldstuk der Begrooting was er een hevige strijd. De
beraadslaging werd geopend door den heer Stolte , tegen eene over het administratief kapitaal ingeleverde Nota van den heer van Hoevell. Vooral
de heer Sloet tot Oldhuis king omtrent Java een zeer duister tafereel op ,
ontleend uit een aantal berigten gedeeltelijk door hoofdambtenaren medegedeeld. „Ik schroom niet," zeide hierop de heer Baud, „ hen, die, met verzaking van hunne pligten, het bestaande kwaad verzwijgen voor hunne meerderen , en den gevaarlijken weg der openbaarmaking inslaan , met O'Connell
op gelijke lijn te stellen en de agitateurs van Java te Doemen. lk zou wenschen , dat eene algemeene stem in deze vergadering opgiiig om van den
spreker uit Zwolle den naam van zijn berigtgever te vorderen. Het is mijn
gevoelen , een gevoelen , dat niet te ligt moet worden geteld , dat wanneer
wij eerlang zullen overgaan tot het beraadslagen over de regerings-beginselen
onzer overzeesche bezittingen , en wanneer die beraadslagingen mogten gevoerd worden op die hartstogtelijke wijze waarvan deze vergadering op dit
oogenblik het voorbeeld oplevert , het staatsbelang gebieden zal dat het in
comite-generaal plaats hebbe." Deze vermaning tot bezadigdheid had ten
gevolge dat de aanval regtstreeks tegen den beer Baud gerigt werd. In eene
zeer warme repliek beweerde de heer Sloet dat „het groote kwaad op Java
vourtgesproten is uit beginsels van regerinv, door den heer Baud in bet koloniale
stelsel ingevoerd , die zich ontwikkeld hebben geheel anders dan hij zich had
voorgesteld." De heer Sloet zou , zeide hij , verkondigen hoe het Nederlandsche Volk het Javaansche yolk behandelt, „en , mogt ik op die wijze het
schaamtegevoel der Nederlandsche Natie opwekken , ja, dan zal ik het niet
tot een verwijt rekenen , een agitateur genoemd te worden dan zal ik (lien
naam als mijnen grootsten eeretitel beschouwen , o , dan hoop ik , dat men
het woord „agitateur" op mijne grafzerk beitele!"

Na hetgeen heden in onze vergadering is voorgevallen , is het
welligt niet overtollig, dat door een van hen , die in de koloniale belangen geen deskundigen zijn , de indruk worde geopenbaard dien sommige redevoeringen op hen hebben gemaakt.
Ik doe het met te meer vrijmoedigheid , omdat ik overtuigd ben
dat hetgeen ik zeg, zoo al niet door hijkans alien , door velen. zal
worden. beaemd.
In zijne eerste redevoering heeft ons medelid uit Zwol , met
uitnemende parlementaire taktiek , na de rede van het lid uit Amsterdam a te kennen gegeven dat hetgeen door dezen en het lid uit
Almelo I) omtrent het circulerend medium gezegd was , eigenlijk als
nutteloos kon worden bes_chouwd. Doch, daargelaten de quaestie van
het circulerend medium , zullen vele leden met mij van oordeel
zijn , dat er in langen tijd in deze Kamer geene rede is gehouden ,
die meer bij uitstekendheid nuttig mag worden genoemd ; dat wij
den kiezers van Amsterdam dank mogen weten , dat zij dit lid in
de Kamer hebben gebragt , doorvoed met speciale kenuis en ervaring, en Wiens rede wederom het bewijs levert dat geene welsprekendheid meer indruk op eene Vergadering maakt clan de eenvoudige voordragt van iemand, die toont dat hij in den kring van
hetgeen hij behandelt , te huis is. 1k begrib dat die rede voor
sommige leden onaangenaam is geweest , maar dat zij onnut wezen zou, begrijp ik niet. Zij zal ook voor hen aan wie zij
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minder beviel , niet nutteloos zijn. Ook die rede zal te weeg brengen , wat wij alien verlangen ; wisseling van gedachten, concurrentie
van begrippen. 1k meen de tolk te zijn van velen , wanneer ik
aan ons medelid verzeker, , dat , zoo dikwijls hij aan deze Kamer
mededeelingen zal doers gelijksoortig aan die van heden, hij , ofschoon wij niet blindelings en onvoorwaardelijk zullen aannemen wat
hij zegt , door het vertrouwen en de dankbaarheid van velen zal worden ondersteund ; al mogt ook het gevolg zijner mededeeling zijn,
dat de juistheid van sommige der inlichtingen , die wij in den
laatsten tijd omtrent de kolonien hebben ontvangen, minstens twijfelachtig gekeurd wierd.
1k zal de dwaasheid niet begaan hier iets in het midden te
brengen tot lof van den uitstekenden staatsman , Bien de kiezers
uit Rotterdam in deze vergadering hebben gebragt. Lk veroorloof
mij slechts de opmerking , dat , indien er nog iets aan de bekendheid zijner verdiensten mogt hebben ontbroken , zij door de yinnigheid van sommige aanvallen , in den laatsten tijd tegen hem
gerigt, nieuwen glans zouden hebben ontleend. In hoeverre dit
toepasselijk is op hetgeen ons geacht medelid nit Zwolle hier in
het midden heeft gebragt , zal ik aan deze Kamer en , bij nader
overleg, aan dat lid zelven overlaten. Hij heeft gezegd dat de
regeringsbeginselen van dien staatsman grootendeels oorzaak zijn
geweest , indien ik hem wel begrepen heb , van den treurigen toestand , waarin , volgens sommigen , Java verkeert. 1k doe gaarne
regt aan de bedoeling van het lid uit Zwol. 1k wil geene harde
woorden gebruiken , maar ook ik ben , na zijne rede , verpligt iets
te zeggen , wat ik anders niet gezegd zou hebben. Namelijk
dit. De natie oordeele of de antecedenten van ons medelid, en
bepaaldelijk de nota over den verkoop van landerijen op Java 1 , die
het land in rep en roer heeft gebragt, hem het regt geven om
over de antecedenten van het lid uit Rotterdam op zoodanige wijze
in deze Kamer het oordeel te vellen.
Ons medelid uit Rotterdam heeft erkend dat bij het koloniale
stelsel verkeerdheden plaats hebben ; ik geloof niet dat hij het ooit
ontkend heeft, en ook in deze Vergadering zijn velen met mij
overtuigd dat wij tot wegneming dier verkeerdheden , welke ook
door hem verlangd wordt , zijne voorlichting behoeven. Hij heeft
gesproken over het naamlooze berigt hier ter tafel gebragt , en
verzocht dat de meerderheid der Kamer zich met hem zou vereenigen om de opgave van den naam te verlangen. Dit is welligt
moeijelijk, maar ook ik wil gaarne betuigen dat ik mij geergerd
heb over de mededeeling van dit geschrift. Ons medelid uit Zwol
zal het regtmatige misnoegen ook van den hooggeplaatsten ambtenaar hebben opgewekt; want, heeft deze kunnen vermoeden dat zijn
schrijven aldus in deze vergadering zou worden gebragt , heeft hij
1

Zie p. 429.
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daarvoor het stuk overgezonden , dan zal ik een dergelijk credrao.6
liefst niet qualificeren ; velen in den lande zullen overtuigd zijn
dat dit tot de categorie van hetgeen men in ongunstigen zin agitatie noemt , moet worden gebragt. 1k meen dat dit door mij , gelijk zoo even door den heer Baud , met volkomen bedaardheid en
bezadigdheid gezegd wordt.
De afgevaardigde uit Rotterdam heeft gesproken van de publiciteit der koloniale belangen. Ook hij wenscht vrije discussie ; ook
heden is gebleken dat zij , die men somtijds als vijanden der publiciteit ten Loon stelt , voor vrije discussie niet beducht behoeven
te zijn. Ook ik vrees geene publiciteit , maar het belang van Vaderland en Kolonien vordert , wanneer , bij zoodanige onderwerpen ,
zoodanige hartstogtelijkheid openbaar wordt , behandeling in comitegeneraal. — En wat nu betreft de publiciteit in Indie , de vrije
drukpers aldaar,, ik wil niet oordeelen in hoever ze wenschelijk is
of niet , maar de argumenten voor die vrijheid zijn niet altijd
even gelukkig geweest. Ik herinner mij dat het niet gevaarlijke
van de vrijheid in Oost-Indie betoogd werd , op grond dat de Javanen niet lezen kunnen ; maar zouden zij , omdat ze niet kunnen lezen , onkundig blijven van he wantrouwen en de twisten
die tusschen de Europeers worden gezaaid Ook in de laatste tijden hebben gebeurtenissen plaats gehad, die tot waarschuwend
voorbeeld kunnen strekken 1 .
Een enkel woord aan het Gouvernement. Er is gesproken over
de vermindering der vrachten ; en men heeft zich beklaagd over
niet genoegzame zelfstandigheid van het Gouvernement , over toegefelijkheid aan ijdel geschreeuw. Ik kan de juistheid van het
verwijt ten deze niet beoordeelen ; maar in 't algemeen acht ik dat
het Gouvernement, ook blijkens den loop dezer beraadslaging,
rekenen kan , in de koloniale zaken , op den steun der Kamer ;
dat het rekenen kan op de bedachtzaamheid van het Nederlandsche yolk , om zich te verzetten tegen onoverdachte ontwerpen.
Onderzoek naar de bestaande verkeerdheden verlangen wij ; geen
onderzoek van dien aard , dat , door het onderzoek zelf, de rust
en het welzijn der kolonien in de waagschaal worde gesteld.

*,* In de avondzitting werd ik, door de rede van den heer van Hoevell,
tot eenige repliek verpligt.

Ons medelid uit Almelo, ofschoon ik hem, dezen morgen althans,
niet in het minst heb aangerand, heeft goedgevonden mij dezen

1 Het gebeurde in Mei 1848 te Batavia. 1k heb met dezen wenk slechts
bedoeld dat de beweging en verwarring te Batavia ontstaan, bij de Javanen, hoewel zij niet konden lezen, niet onbekend bleef, en dat de indruk
daarvan , met betrekking tot den eerbied voor ons gezag , nadeelig geweest is.
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is dat in deze Vergadering aan niemand iets auders worde toegeschreven dan hetgeen hij inderdaad heeft gezegd. Ons medelid
heeft mij weer dan eens woorden in den mond gelegd , waaraan
ik niet gedacht heb. Hij heeft mij vooral verweten dat ik publiciteit wensch to in koloniale zaken , enkel en alleen wanneer ieder
spreker goedvond het woord te voeren volkomen in de beginselen
en de politiek van den heer Baud, terwijl iedere andere publiciteit
moest worden gesmoord. Dit verwijt was onbillijk ; ik stel hoogen
prijs op hetgeen van weerszijden omtrent de koloniale zaken in
het midden wordt gebragt. 1k luister met de meeste aandacht en
belangstelling naar hetgeen door ons medelid uit Almelo wordt
gezegd. Nog dezen morgen heb ik meermalen doen uitkomen dat
juist concurrentie van begrippen, strijd van gedachten , door mij
verlangd wordt. Bit wensch ik , en velen met mij ; wij betreuren
dat er tot dusver zoo weinig gelegenheid geweest is om de gewigtige punters omtrent het koloniaal beheer in geregelde discussie
te brengen. Wij betreuren dat wij , van wege het Gouvernement ,
zoo weinig inlichtingen hebben ontvangen die ons in de mogelijkheid zouden brengen om daarover met kennis van zaken oordeel
te vellen.
Wij zijn niet ongevoelig wanneer treurige tooneelen voor ous
opgehangen worden; wij wenschen niet een sluijer daarover te werpen. Integendeel, wij wenschen dat, wanneer zulke zaken vermeld
zijn , zij zooveel mogelijk onderzocht worden. In zeker opzigt
evenwel is het waar; wij wenschen publiciteit in den zin en geest
waarmede ons medelid uit Rotterdam de koloniale belangen in deze
Kamer behandelt. Ik zal mij daaromtrent ondubbe]zinnig uitdrukken. Wij verlangen dat iedereen over de koloniale belangen hier
het woord voere met dezelfde juistheid, kalmte, en inachtneming
der parlementaire convenances, die in zijne redevoeringen opgemerkt
worden.
Met dezelfde juistheid en naauwkeurige kennis. Welligt heeft,
in hetgeen ik dezen morgen gezegd heb , eenigzins doorgestraald
de indruk , dien het lid nit Amsterdam " op mij gemaakt had,
toen hij met zooveel kracht zekere Nota attaqueerde; zoodat ik mij
afvroeg of in die Nota de naauwkeurigheid van behandeling was ,
waarop eene vergadering als deze, vooral wanneer iemand zich stelhg uitdrukt , aanspraak en regt heeft.
Met dezelfde kalmte en niet met hartstogtelijkheid. IJw individueel gevoel beslisse in hoeverre dit door iedereen in deze Kamer
wordt gedaan.
Met dezelfde parlementaire betamelijkheid. Men vergeve mij ,
zoo eenig min gepast woord mij , waar ik een zoo teder punt aanroer, ontvalt. Wij alien hebben bij de inachtneming der parlementaire convenances belang. Ik ben in zeker opzigt voor vrij
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heid , gelijkheid en broederschap ; in zeker opzigt zeg ik : men moet
Diet te ver gaan. 1k neem een voorbeeld. Wanneer ik in Indie
verkeerd had , wanneer ik mij daar bezig gehouden had met historisehe en litterarische navorschingen, en ik in deze vergadering
zitting verkreeg met iemand, die eene reeks van jaren in Indie, in
hoogere betrekking, het Vaderland met eere gediend had, zou ik,
zonder iets af te d'ngen op de vrijmoedigheid die den volks-vertegenwoordiger betaamt , in toon en uitdrukking bewijzen dat dit
onderscheid van vorming en stand bij mij niet in vergetelheid geraakt was. Maar dit is eene zaak van geheel persoonlijk, subjectief gevoel ; zoodanig is mijne zienswijs ; misschien wel omdat ik,
waar het eerbied voor talenten en verdiensten betreft, in mijn hart
aristocraat ben.
Een eukel woord omtrent hetgeen de spreker uit Almelo gezegd
heeft aangaande de vrijheid van drukpers op Java. 1k zal daarover niet twisten , maar indien hij de goedheid hebben wil , niet
nu , maar in zijn tijdschrift, te toonen dat het niet-lezen der Javanen het niet-gevaarlijke der vrije drukpers op Java bewijst, zal
mij dit zeer aangenaam zijn 1. Ik eindig met eenigermate te herroepen wat ik gezegd heb omtrent een comite generaal. De Natie
heeft in het vorige jaar monolog en gehoord ; het is welligt goed
dat zij nu ook van dialog en toehoorderes zij.
-

„'T een onweer trekt naauw af of 't ander komt weer op." Ik had niet
uitgesproken of de beer Sloet tot Oldhuis vroeg tegen mij bet woord ; ik
had mij , als dingende naar het ambt van een Romeinschen censor , opgeworpen tot recensent. Het scheen mij niet noodig te doen opmerken , wat
ook hij zelf weldra zal hebben ingezien, dat bij elke beraadslaging , zoo er
eenig verschil is van gevoelen, gestadige en wederzijdsche recensie of censuur plaats heeft.
1 De heer van Haven voldeed weldra in bet Tijdschrift voor Nederlandsch
Indie aan mijn verzoek. In mijn antwoord a schreef ik , over zijn beklag op
het punt der parlementaire convenances: „ Gij vindt de woorden hard. Ik

moet u gul bekennen dat , wanneer ik ze in uw Tijdschrift lees, ik het ook
vind een sterk bewijs, niet waar? hoe gevaarlijk een , uit zijne omgeving losgerukt, citaat is ! Gevaarlijk, wanneer het om aanhalingen uit boeken te doen
is ; gevaarlijk vooral , wanneer men redevoeringen citeert. Om billijk te zijn,
moet de lezer weder in het geheel der discussie , en zelfs (hetgeen voor den niet
oor- en oog-getuige onniogelijk is) in de atmospheer niet van bet Bijblad,
maar van het leven , in het midden van les emotions parlementaires terug
worden gebragt. Ik heb met belangstelling gelezen, hetgeen gij omtrent
uwe behandeling van den heer Baud tot uwe verontschuldiging zegt ; ik wil
aannemen dat ik , en velen met mij, u ten onregte van overdrij wing en van
een ter zijde stellen van den aan een verdienstelijken landgenoot verschuldigden eerbied , hebben verdacht. Gelief dan ook op mijne verontschuldiging , op mijne regtvaardiging der woorden , die u hinderlijk geweest zijn ,
te letten. Gij weet, geloof ik , dat menigeen in den indruk dien ik van uwe
rede gehad heb, zelfs met eenige warmte gedeeld heeft. Er moet dan toch ,
zoo niet in hetgeen gij zeidet , in uw toon en houding iets , hetgeen beter
gevoeld dan uitgedrukt wordt, zijn geweest , dat tot die opvatting aanleiding
gaf. En nu verzoek ik dat de woorden , die ik over of tegen u sprak , met
eenige toegeefelijkheid, als een weerslag op dat iets inogen worden beschouwd."
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8 December 1851.
*: De discussie over het budget van Kolonien werd geopend door den beer
Mackay. Zonder zelf iets te beslissen , doch om van deskundigen inlichting te
erlangen , vroeg hij o. a. : Is eene wijziging van het regeringsstelsel niet mogelijk en moet de Regering alles van haar doen uitgaan ? is er niets aan de
heerediensten te doen ? is vrijere kultuur niet meer doeltreffend ? — De heer
Baud , vroeger voorstander van vrije kultuur en vrije beschikking, gaf rekenschap zijner verandering van denkbeelden , sedert het bestuur van den beer
van den Bosch ; met bijvoeging dat de gebeurtenissen van 1830 genoopt
hadden om, in toenadering tot bet stelsel van verpligte kulturen, het finantiele
redmiddel te zoeken. „ Zoolang het moederland behoefte heeft aan aanzienlijke remises , is de verlating van het bestaande stelsel ondoenlijk." Met
de invoering van het Christendom moest men, volgens zijne vernianing en
die van den heer Stolte, zonder overhaasting en met groote behoedzaamheid
te werk gaan.

Na de rede door mijn vriend gehouden , die aan de Vergadering
een blijk zal geweest zijn van onze belangstelling in hetgeen de
Oost-Indische aangelegenheden betreft , zal ik mij bepalen om , naar
aanleiding van den loop der beraadslaging , een kort woord in het
midden te brengen omtrent den aard van onze positie , het tijdige
dezer discussie , de evangelisatie op Java.
Omtrent den aard van onze positie , in hetgeen de Oost-Indische
aangelegenheden betreft , wensch ik nogmaals te doen uitkomen dat
wij zijn in speculativen toestand. Dit weten wij dat Java (en het
is vooral Java waarop men het oog rigt) niet kan geregeerd worden
als eon Europeesch land ; vooral verlangen wij niet dat het bestuurd
worde onder den invloed van begrippen , die de Europesche landen
in het verderf hebben gestort ; maar wij zijn , omtrent menig punt
der staatkunde van bet Gouvernement in de Oost-Indische bezittingen , aan het twijfelen geraakt ; omdat wij twijfelen, vragen wij.
Onze twijfel is gegrond op het verschil van meening tusschen deskundigen , en wij vragen met dubbelen ernst , omdat het geldt verwijten aan de Regering omtrent de materiele en de zedelijke belangen , zoo zelfs , dat men aan de maatregelen van het Gouvernement
hongersnood en dergelijke onheilen toeschrijft , en zich over het
verwaarloozen beklaagt van hetgeen tot de onmisbare grondslagen
van volksbeschaving behoort.
Het tweede punt betreft de Iiidigheid van deze discussie. De
baeachte leden lilt Rotterdam en Amsterdam a hebben zich met nadruk over ontijdigheid beklaagd; zij waren niet voorbereid. Maar
zij hebben het bewijs van het tegendeel geleverd ; zij hebben wederom getoond , wat sedert lang bekend was , dat zij op dit onderwerp altijd voorbereid zijn. Zij hadden dit bij de begrooting
niet verwacht. Waarom niet was hetgeen ten vorigen jare gebeurd is, in vergetelheid geraakt levendig en ernstig is toen de
beraadslaging geweest. Maar bet was nu , zegt men , niet aan de
orde ; te minder omdat wij de behandeling te gemoet zien van
het reglement regelende het beleid op de regering in de Oost-Tndien ;
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volgens art. 59 der Grondwet. Ik vrees dat aan dergelijk bezwaar
dikwerf te veel door ons gehecht wordt. Dit is, dunkt mij, van
overdreven angstvalligheid weder een treffend voorbeeld. Men
heeft jaren achtereen getracht voor de behandeling der OostIndische aangelegenheden eene wijziging in de Grondwet te brengen ; na veel moeite , na langdurige volharding , kwamen de artikelen 59 en 60 , als eene wezenlijke verbetering , tot stand ; maar
waarop heeft het denkbeeld van verbetering ten deze berust ? is het
niet op de onderstelling van kennis der taken in deze Kamer en
van meer belangstelling bij de Natie ? En hoe zal de dubbele
onderstelling waar zijn , indien bij elke gelegenheid discussie
wordt ter zijde gesteld ? Na weinig tijd misschien , en misschien
ook na zeer langen tijd , zal het reglement regelende het beleid der regering ter tafel komen. Beseft niet een ieder van ons
het gewigt van deze taak ; mede te werken tot regeling van het
bestuur over eene talrijke bevolking , over bezittingen , die op het
welzijn van het moederland zoo grooten invloed hebben ? zullen wij
dan niet verlangen , door de inlichtingen van deskundigen in deze
Kamer , eenigermate althans , tot dergelijke taak te worden voorbereid ? Ik zou gaarne alle kunstgrepen aanwenden om de deskundige leden tot spreken te brengen , om hen te dwingen ons
voor te gaan met het licht hunner veelzijdige kennis.
Voorzeker , belangrijk was de rede van ons medelid uit Rotterdam a belangrijk om hetgeen hij over het Oost-Indisch beheer gezegd heeft, hoogst belangrijk om hetgeen hij bij deze gelegenheid
openbaarde omtrent eene zaak die ik slechts even aanroer, gehoorzaam aan den wenk dien hij ons gat Ik heb het oog op het
aanbod in het vorige jaar door hem aan het Gouvernement gedaan , zich zonder belooning uit 's Rijks schatkist naar Indie te
begeven , om te onderzoeken in hoe ver het systeem der gedwongen kultuur wijzigingen behoeft , zal het , zonder nadeel voor den Javaan , ter bevordering van handel en nijverheid blijven strekken.
Hij eerbiedigt de redenen der weigering van het aanbod ; ik niet,
omdat ik ze niet ken. Mogen ze van dien aard geweest zijn , dat ,
wanneer ze eenmaal bekend worden, eerbiediging mogelijk zij. Vooral
wensch ik dat geenerlei partij-inzigten invloed gehad hebben, waar
onderscheid van politieke kleuren niet te pas kwam.
Voorts heeft hij aan de Regering gezegd : „ gij moogt hij dit gewigtige punt niet stil zitten , een Gouverneur-Generaal kan eene dergelijke missie niet volbrengen ; van hoog belang is het dat er naauwkeurig onderzoek zij." Hij regtvaardigt dus onzen twijfel. Met de
Oost-Indische aangelegenheden bij uitnemendheid bekend, is hij zelf
omtrent de noodzakelijkheid van belangrijke wijzigingen in onzekerheid geraakt. Hij is dus (en ook hierin zie ik de tijdigheid en het
nut dezer discussie) aan het hoofd eener oppositie in deze Kamer ,
eener soort van tiers-parti; eener oppositie die aan de Regering
zegt : wij wenschen u ter zijde te staan, maar onderzoek is onmisa BAUD.
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baar; eene oppositie dus, waarin het Gouvernement eigenlijk een
steun en bondgenoote vindt.
Het derde en laatste punt is de evangelisatie van, Java, waaromtrent ik mede geen oordeel vel , maar inlichtingen verlang. Ik
herinner mij gelezen te hebben , in de merkwaardige reisbeschrijving van den predikant van Rhijn , dat de Regering zoo ver is
gegaan , van , in scholen door de zendelingen op eigen kosten
onderhouden , te eischen dat er geen onderwijs zou worden gegeven , niet alleen in het leerstellige, maar ook in het godsdienstige niet. Ik herinner mij dat , toen een zeer bekwaam zendeling a ,
naar Indie terugkeerende, gaarne medehelpers zou gehad hebben
en van gouvernementswege ondersteuning verzocht , hij ten antwoord ontving, dat men de noodzakelijkheid daarvan niet inzag,
omdat de Javaan geen heiden, maar Mahomedaan is en ea God
en Vader met ons aanbidt. heb hooreii verhalen (ik wensch
dat dit voor tegenspraak vatbaar zij , en kan den Minister den naam
die mij genoemd is, opgeven) dat een predikant verplaatst zou zijn
geworden (met verplaat8ing schijnt men in Indic veel te werken),
omdat hij geweigerd had deel te nemen aan eene feestviering , ter
eere van Mahomet 1. 1k zou het ongeloofelijk hebben geacht , even
als andere dergelijke verhalen , indien ik niet vernomen had de zaak
van den heer Esser 2. Ik zal weinig voegen bij hetgeen de spreker
uit Arnhem b heeft gezegd. Volgens hem was het bijkans vervolging ; ik zal stoutmoediger zijn ; ik noem het vervolging ; indien
de vervolging proportionneel met soortgelijke wanbedrijven toeneemt , kan ze , bij eenigen christelijken i.jver,
V
weldra eene verbazende hoogte bereiken. Ik wensch aan de Vergadering de weinige
regels voor te lezen , die eigenlijk het corpus delicti uitmaken in den
brief van Esser aan de vergadering van Christenen te Londen :
„ Ja, broeders , onze behoeften zijn hier eindeloos groot. Wij hebben geen
Gutzlaff, die Europa doorreist , om de harten zoo te bewegen , dat ons zendelingen worden gezonden , dat men voor onzen armen lande bidde. Weest
gijl. dan voor ons , als eene broederschap van zendelingen , onzer belangen
gedenkende in uwe gebeden : ze met hartelijkheid en met aandrang aanbevelende aan uwe verschillende genootschappen , wanneer gijl. weder naar de
plaats uwer woning zult zijn teruggekeerd. Denkt vooral aan Java hetgene daar wordt gedaan , zal zijn zegen ook voor de andere eilanden met
zich brengen , daar Java het middelpunt van de belangen der omringende
eilanden uitmaakt. Zullen wij nu nog meer aan u schrijven ? Gij weet dat
hier millioenen zielen op uwe gebeden en op uwen bijstand wachten. Dit
maakt alle vermaningen en aanbevelingen overtollig ; wij smeeken u om uwe
krachtige hulp ; bet zal u ten zegen verstrekken die te verleenen."

Ziedaar de strafbare daad, ziedaar het corpus. delicti! 1k zou bijna
Zie pag. 449.
Adjunct-directeur der thee-kulturesj, van hooger hand bestraft en bedreigd met verplaatsing, omdat hij , op eene uitnoodiging van den beer Herschell , ter bijwoning van een meeting in Londen , hij gelegenheid der tentoonstelling in 1851, het gebed der Christenen voor Java gevraagd had.
1
2
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denken dat de Regering niet heeft in het oog gehouden aan wie
de brief gerigt was ; aan eene vergadering van Christenen tot zendeling-genootschappen in betrekking. De gewapende magt waarover
die genootschappen beschikken, is niet buitengemeen groot. Misschien heeft men gedacht dat het verzoek gedaan werd aan Engelschen die grooten invloed hadden op het Parlement ; men dacht
misschien dat de missive gelijk stond met demonstratien, zoo
als later die van Kossuth ; dat reeds gewapende stoombooten met
zendelingen op reis waren. — Ik hoop niet dat ik , ook thans, naar
de schatting van sommigen , te ver ga en dat het regt om hierover
te spreken zal worden betwist. Wanneer ons de bevoegdheid ontzegd wierd om hier de voorspraak te zijn van een Nederlander
die, naar ons voorkomt, op Java onregtvaardig wordt behandeld,
zou het regt , ter pligtbetrachting onmisbaar , aanmerkelijk worden
verkort.
De verkondiging van het Christendom op Java zal natuurlijk
later, als een gewigtig onderwerp, in deze Kamer worden behandeld.
Ik zal met weinige woorden, nu voor als dan, opgeven het terrein
waarop dezerzijds discussie begeerd wordt. We gaan uit van het
beginsel dat hetgeen wij voor de Javanen verlangen , gelijk voor
ons, ook voor hen bet eene noodige is; dat we tot mededeeling daarvan verpligt zijn , en dat onze staatsvorm in deze verpligting eener
Christelijke natie geene verandering gebragt heeft; zoodat de vraag
is , niet of, maar hoe die verkondiging plants hebben zal?
1k wijs op de woorden van een Fransch zee-kapitein, die onlangs
onze Oost-Indische bezittingen bezocht heeft.
, Le Gouvernement a Java craint de froisser des croyances fanatiques et
s'abstient soigneusement de toute propagande. La Hollande ne saurait oublier
cependant que l'exercice de la puissance oblige. 11 n'est aucune race sur la
terre qui ne soit , dans une certaine mesure, perfectible, et si le respect pour
les prejuges des populations peut etre momentanement conseille par une politique prudente , ce respect ne doit jamais tendre a maintenir dans une perpetuelle enfance des peuples auxquels la Providence n'a point accorde sans
dessein le contact d'une civilisation plus avancee."

Op grond van het beginsel waarvan wij uitgaan , stel ik sommige tegenwerpingen ter zij. Bijv. die van ons medelid uit Rotterdam : „bekeer u zelven 1." Een allezins nuttige wenk voorzeker,
en het schrikverwekkend tafereel door hem opgehangen komt overeen met hetgeen ik dikwijls gehoord heb, namelijk dat het gedrag
1 Na mededeeling der beschouwing van een beschaafd en schrander Javaan
over de zoogenaamde Christenen , zeide de Neer Baud : „ Wanneer ik mag
aannemen dat velen zijner landgenooten denken zoo als hij, dan is mijne
slotsom deze : dat , alvorens pogingen aan te wenden tot bekeering der J avanen, wij ons zelven behooren te bekeeren. Wanneer de J avanen in elken
Europeaan op Java een waardig belijder van het Christendom zullen zien ,
zuiver van zeden , en al de pligten den Christen opgelegd getrouwelijk vervullende , dan zal er hoop zijn dat zij tot de overtuiging zullen komen , dat
zij de bekeering niet langer kunnen afwijzen."
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van Christenen op Java de grootste hinderpaal is van het Evangelie. Tn 't voorbijgaan zou men kunnen vragen : wat heeft het
Gouvernement , sedert de teruggaaf der kolonie , te dezen opzigte ,
in het belang van godsdienst en zeden gedaan ? wat is , voor dergelijke voorbereiding der evangelisatie van de Javanen , geschied ?
Als tegenwerping , admitteer ik de vermaning niet ; juist met de
noodzakelijkheid van eigen bekeering , zal de pligtmatigheid van
het bekeeren der Javanen worden gevoeld.
Een tweede argument was : wij moeten wachten op hetgeen de
Voorzienigheid in haar wijsheid zal beslissen; eenmaal zal het Evangelie over de geheele aarde verspreid worden. Gelukkig dat de
zendelingen die herwaarts het Evangelie bragten , niet aldus geredeneerd , maar het gebod nageleefd hebben : „predikt het Evangelic
aan alle volkeren."
Een derde argument is door het lid uit Amsterdam a te berde
gebragt : voorzigtigheid is raadzaam 1 . 0 ja, voorzigtigheid, maar
er kan eene te ver gedreven voorzigtigheid zijn , bijv. wanneer
men zegt : ik vrees dat gij eene onvoorzigtigheid zoudt begaan in
het spreken , daarom zal u de mond worden gesnoerd ; ik vrees
dat gij eene onvoorzigtigheid zoudt begaan in het loopen, daarom
zullen uwe voeten in de ijzers worden gezet.
Eene laatste tegenwerping is : de bevolking van Java moet rijp
worden gemaakt voor het Evangelic ; beschaving moet voorafgaan.
Neen ; de geschiedenis leert dat , niet het Christendom op de beschaving , maar de beschaving op het Christendom volgt.

„.* Volgens den heer Baud, had hij niet , gelijk ik bij vergissing gezegd
had , zich geplaatst aan het hoofd der oppositie. „ Het tegendeel," zeide hij,
„is waar ; ik heb mij veeleer geplaatst aan het hoofd der ministeriele partij."

Ik reken mij verpligt een misverstand weg te nemen van den
spreker uit Rotterdam. Volgens hem , zou ik gezegd hebben dat
hij zich in deze beraadslaging aan het hoofd der oppositie gesteld
had ; eene dergelijke uitdrukking zou ik mij niet hebben veroorload. Zie hier het geval. Hij heeft aan den Minister gezegd :
gij hadt behooren te onderzoeken ; „het kan er niet door," dit was ,
meen ik , de eigen en eigenaardige uitdrukking , het kan er niet
door dat deze zaak niet zou onderzocht worden. Toen heb ik
gedacht , dit is niet ministerieel ; ons medelid plaatst zich op
ons terrein van twijfeling, van wensch naar onderzoek ; den wensch
van velen ; hij is dus, uit den aard der zaak aan het hoofd niet
1 Eene voorzigtigheid, waarbij althans geen gevaar van overhaasting zijn
zou.„ Ik ben voor de invoering van het Christendom, maar er zullen
eeuwen verloopen voor dat op Java de inlanders daartoe gebragt zullen zijn ;
want het moet met beleid en bedaardheid gesehieden.”

a STOLTE.
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der oppositie , maar eener oppositie, eener soort van tiers-parti, in
aard en bedoeling tevens steun en bondgenoote van het Gouvernement.
Ik zal nu de vrijheid nemen mijn denkbeeld nogmaals te preciseren , om dat ik prijs stel op de goedkeuring van ons medelid
en verzekerd ben dat mijn wensch door velen beaemd wordt.
Het is een uitstekend voorregt in ons midden te zien iemand
die , vroeger Gouverneur-Generaal van de Oost-Indien en Minister
van Kolonien , door kennis en ervaring , bij uitnemendheid geschikt
is om leidsman te zijn. Ik wensch dat , bij de ernstige koloniale
beraadslagingen die wij te gemoet gaan , deze Vergadering in hem
het hoofd aanschouwe eener oppositie , zeer gematigd, zeer welwillend , volkomen onafhankelijk (eene onafhankelijkheid , waar het
noodig is , in wederstand blijkbaar) en die , nevens den Minister,
elke andere oppositie bestrijdt.

6

1852.

*„,* Bij de wet op het Indisch muntwezen was de hoofdvraag over de
In deze discussie , die
al dan niet integrale verzilvering van. den recepis.
verscheidene dagen geduurd heeft , stonden de heeren Baud en van Haven
tegen de heeren van Hall en van Zuylen van Nyevelt terwijl het bekend
was dat de Minister van Financien zich in den Ministerraad tegen het ontwerp verzet bad.
Omtrent het gewigt der beraadslaging zeide de heer Baud: „ van den uitslag zal het afhangen of tevredenheid dan wel wrevel , of vertrouwen dan
wel wantrouwen , zullen worden gezaaid in de schoonste onzer overzeesche
bezittingen , in die bezittingen , waarvan zoo dikwerf en zonder overdrijving
gezegd wordt, dat zij de kurken zijn ,waarop het staats-crediet van Nederland drip. De natuur van het verschilpunt schetste hij , door vergelijking
van het stelsel der tegenpartij met de redeneringen van den goochelaar die
knollen voor citroenen verkoopt.

1k verklaar mij niet voor of tegen de wet ; ik zal den verderen
loop der discussie afwachten. Ik wensch alleen sommige argumenten te bestrijden, waarmee men de bevoegdheid der Regering
tot niet-integrale verzilvering van den recepis betoogt; vooral die,
welke gisteren door het lid uit Zutphen a zijn te berde gebragt.
1k waag mij niet aan de merkwaardige rede van het lid nit Amsterdam b ; ik bestrijd dat lid niet gaarne op finantieel terrein.
Indien ik genoodzaakt geweest ware jets en onmiddelijk daarop te
antwoorden, zou ik gezegd hebben : „ uw argument, dat mij het
meest getroffen heeft, is de niet-verpligte intrekbaarheid der recepissen maar wanneer de Regering de recepissen intrekt , is zij dan
tot niet-integrale verzilvering , tot verzilvering tegen een willekeurig bedrag , bevoegd? en indien dit door redeneringen uit de Publicatie van 1846 kon worden afgeleid, is het bij die Publicatie,
welke den recepis met den zilveren gulden gelijk stelt, bedoeld?
a VAN ZIYIELEN VAN NYEVELT.
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Heeft men dit in Indie verwacht ?" En wanneer hij mij verzekerd
had van ja , zou ik mijne verbazing niet ontveinsd hebben; ik zou
tegen zijne autoriteit overzetten de autoriteit van het lid uit Rotterdam die de regtniatigheid van niet-integrale verzilvering ontkent.
Ik zal mij te minder op dit veld begeven , na het uitvoerig
betoog van den vorigen spreker, ontleend uit de publicatie zelve,
dat , indien dergelijke interpretatie opgaat, de Regering de bevolking van Indie — de spreker heeft het woord gebezigd — zal
hebben rni8leid!
Ik bepaal mij dus , voor zoover de spreker uit Almelo'' mij jets
heeft overgelaten , bij die argumenten , welke door den spreker uit
Zutphen bijgebragt zijn, vooral met het doel om te ontzenuwen de
kracht eener Indische publicatie over het muntwezen.
Ik doe het te liever, en omdat men eene groote zege behaalt,
wanneer men dien begaafden spreker overwint , en omdat de spreker uit Amsterdam b - ofschoon hij mij eerst toescheen , ten aanzien der publicatie een eenigzins ander systeem te hebben — zijne
argumenten beaemd heeft ; zoodat we hier waarschijnlijk, in deze
voorstelling van twee der rapporteurs , de meest krachtige redeneringen der wederpartij tegen ons geschaard zien.
Ik volg het eenvoudig schema : eene publicatie, eene Indische
publicatie, eene Indische publicatie over het muntwezen.
Rene publicatie.
Het is niets meer dan eene publicatie , niets
meer dan eene geschrevene bepaling, die een feit uitdrukt dat
niet bestond , eene stelling verkondigt , die van den beginne of
bleek eene onwaarheid te zijn. Feiten zijn door geene we veranderbaar , zeide te regt de spreker ; de wet kan niet maken dat
eene tafel een stoel of dat de nacht dag zij , en wat dies meer is.
Er waren voor het systema van den spreker vele autoriteiten : de
heeren Steijn-Parve, Kruseman , en anderen. Het is de onnaauwkeurige vermelding van een feit ; eene statistieke opgave , waarin
de Regering zich bedroog , gelijk ze , in de opgaaf der bevolking
of der territoriale uitgestrektheid van Java , eene vergissing had
kunnen begaan. Maar ik moet dan vragen : Is u in die publicatie
van 1846 geen ander karakter dan van eene feitelijke opgave bekend , ook niet door de argumenten uwer tegenpartij ? Weet gij
Diet dat die publicatie , ook op dit punt , als belof€e, als verbindtenis , beschouwd wordt ? Ik wensch u te vragen , of uitgifte van
papier , door wien ook , denkbaar is , zonder dat hij die het uitgeeft ,
daaraan de nominale en uitgedrukte muntwaarde hecht, en het op
geen anderen voet opvragen of inwisselen kan?
Ik wensch u te vragen , daargelaten de juistheid van het woord
her8tel, of de ingezetenen niet steeds een ophouden der verwarring , door een terugkeeren tot de wetteliike waarde der munt gehoopt en verwacht hebben ? of zij daarop niet hebben gerekend bij
het aangaan van verbindtenissen ? of de Regering die verwachting
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niet door handelingen heeft bevestigd, of zij thans die verwachting
te leur stelleu mag?
Men heeft herhaaldelijk gesproken van het werkje van den heer
W. C. Mees. De spreker uit Amsterdam nam pag. 38 in zijne
bescherming : hoe is het met pag. 37 ? Ik lees daar : dat de recepissen werden voorgesteld als vertegenwoordigende den standpenning van Nederlandsch Indie. Voorgesteld ? was het een schijn,
eene fantasmagorie , eene voorstelling , waaraan Beene waarde moest
worden gehecht ? Voorzeker want er volgt onmiddellijk — en
dit is , tot mijn leedwezen , overgenomen in het verslag : — „Het
zijn uitdrukkingen , gelijk er zoovele in muntverordeningen plegen
voor te komen , welke blootelijk tot vergoeiijking van eene bestaande muntverwarring gebezigd worden , en aan welke dux Beene
waarde te hechten is."

De spreker uit Zutphen heeft gesproken van den begaafden en
scherpzinnigen man a , die meermalen een te Utrecht uitkomend dagblad " met zijne finautiele beschouwingen vereert. Maar ik bejammer dat hij wel op eene jegens hem persoonlijke uitdrukking 1 , die
ik niet voor mijne rekening neem, gelet heeft, maar onbekend schijnt
met eene reeks artikelen van denzelfden schrijver over deze wet,
waarin telkens wordt aangedrongen op de heiligheid van het uit de
Ik behoor niet
publicatie van 1846 voortvloeijend engagement.
tot hen , die meenen dat regtens de wereld door de dagbladen geregeerd wordt , of dat de periodieke drukpers het toppunt uitmaakt
der constitutionnele hierarchie , maar wel acht ik dat zij , ook door
de aandacht die er deze Kamer aan verleent , dienstbaar moet
worden gemaakt aan die wisseling van gedachten, aan die verhouding tusschen de vertegenwoordigers en de Natie, welke tot de
onmisbare vereischten van een deugdelijk parlementair gouvernement behoort. Ik hecht veel aan het gebruik van constitutionnele
regten , ook aan het petitieregt. Dezen morgen is ook dit regt,
in vroeger dagen zoo hoog gewaardeerd , meesmuilend vermeld.
1k betreur dit. Op mij hebben grooten indruk gemaakt de petitien van zoo vele geachte personen nit Indie en nit het
moederland, die eenstemmig betuigen dat alleen de door het
Gouvernement ingeslagen weg met regtvaardigheid en eerlijkheid
overeen kan worden gebragt. Gaarne eveuwel erken ik dat , indien hier somtijds minder op petitien en dagbladen gelet wordt,
dit gedeeltelijk verklaarbaar is uit het voorregt dezer Vergadering
van leden te bezitten , door wie telkens hetgeen meest ter zake is ,
op den voorgrond gesteld wordt. Zoo was het ook nu. Al was
er niets anders gezegd dan hetgeen het lid uit Rotterdam c gisteren heeft aangemerkt , dat de recepis vertegenwoordigt eene verbindtenis, had men mogen verwachten dat de spreker uit Zutphen
niet zonder dit argument op te nemen , de publicatie op dit punt
—

,
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zou voorgesteld hebben, als eene vergissing in eene statistieke opgave , als de onjuiste beschrijving van een feit.
Ik kom tot het tweede punt. Wij hebben hier eene Indische
publicatie. De spreker uit Zutphen heeft erkend dat de theorien
van staathuishoudkunde, en voorzeker ook regt en billijkheid, geen
wijziging ondergaan door de werking van het Indische klimaat.
Dus wordt eigenlijk , indien ons argument omtrent de verbindteni8
der Regering juist is, verdere discussie, wat de wet aangaat, overtollig ; doch het komt mij voor dat , om den aard der redeneringen
van onze tegenpartij , in andere opzigten, tegenspraak vereischt wordt.
Eene publicatie beteekent bijna niets; eene Indische publicatie nog
minder. En waarom ? Het is daar , zegt men , een man , die de
zaken bestuurt ; hij is dikwerf verkeerd ingelicht, hij verandert
heden wat hij gisteren gedaan heeft, morgen zal hij afbreken wat
heden door hem gebouwd wordt. Zou dergelijke voorstelling van
den Gouverneur-Generaal, indien zij in Indie veel indruk maakt,
ter bevestiging strekken van het Indische Gouvernement? Wanneer
de Javanen den landvoogd , die het koninklijk gezag vertegenwoordigt en op wiens regtschapenheid en moreel crediet zooveel
aankomt, leeren beschouwen als een man die naar zijn individueel
gevoelen te werk gaat, die dikwerf verkeerd is ingelicht, die gedurig
verandert wat hij gedaan heeft, zoodat op zijne meest plegtige
beloften niet te rekenen valt , denkt ge dat daarmee voordeel aan
de kolonie zou worden gedaan ? Wij moeten ook in het oog houden dat de publicatie van 1846 niet is een gelsoleerd stuk, maar
tot grondslag en regel van latere handelingen heeft gestrekt. Niet
alleen in Indie, ook in het moederland, is men van hetzelfde beginsel , eenzelvigheid van den recepis met den zilveren gulden ,
uitgegaan ; ook in deze Vergadering, in de Tweede Kamer, is dit
beginsel verkondigd. Het is hier dus niet een publicatie van
een Gouverneur-Generaal dien men verloochend, dien men teruggeroepen heeft; het is eene publicatie, die jaren achtereen tot regel,
niet in Indie alleen, ook in het vaderland gestrekt heeft ; en nu
zult gij aan den Javaan zeggen; het is maar eene Indische publicatie. Welk vertrouwen zal hij op den landvoogd , op de ►egering
in het moederland , welk vertrouwen op den Koning, welk vertrouwen op deze Kamer kunnen hebben? Waarlijk ! indien men
hier dergelijke stellingen uitbazuint, zullen wij wel doen de deuren
dezer Vergadering te sluiten : misschien zal de Javaan, door aangeboren achting voor het gezag, bij het bejammeren van onze maatregelen, onderstellen dat andere gronden daarvoor te berde zijn
gebragt.
Ik kom tot het dercie punt : eene Indische publicatie over het
muntwezen. De geachte spreker heeft gezegd : het muntwezen moet
geregeld worden bij de wet, en indien men ons wederom bindt,
waarin zal dan eigenlijk de regeling van het muntwezen bestaan ?
Waarin ? in hetgeen de wetgever, binnen de sfeer van zijne bevoegdheid en van het regt van anderen , nuttig en mogelijk za
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achten. De spreker heeft hier beweerd dat men , met gelijk regt
als wij naar de publicatie van 1846, later , bij de organieke wetten
op het onderwijs en op het regt van vereeniging, zal kunnen
verwijzen naar de bepalingen der wet van 1806 en naar de versletene , gehate artikeleii van het Code
doch welke overeenkomst is er tusschen afgeschafte wetsbepalingen en verkregene
regten , afgeleid uit verbindtenissen van het Gouvernement ? Wanneer gij met eene publicatie , die in Indie voor wet gold , aldus
te werk gaat , wat zal u verhinderen op dezelfde wijze te redeneren omtrent eene wet? Wat zal den Javaan behoeden tegen
eene verandering der wet , waarbij telkens het erratum der vorige ,
met dezelfde terzijdestelling van hetgeen hij als zijne regten beschouwt , hersteld wordt ? Men heeft dikwijls getwist over de beteekenis van het woord revolutionnair. Indien publicatien , besluiten ,
wetten , in de praktijk tot eene reeks van errata worden gebragt ,
heeft dit niet eene revolutionnaire tint ?
Nog eene opmerking over de finantiele positie waarin de Staat
door de niet-integrale verzilvering geraakt. Van weerskanten is
hier goede , eerlijke bedoeling , wensch naar handhaving van de
goede trouw ; maar met goede bedoelingen kan men verkeerd handelen ; met eerlijke bedoelingen eene niet eerlijke daad verrigten.
Indien ik , genoopt door het onderwerp , misschien eene sterke nitdrukking bezig , worde zij in verband met deze mijne toelichting
beschouwd. Verzilvering tegen 90 cents is een accoord (om het nietvrijwillige is de uitdrukking eigenlijk niet geheel juist) tegen 90
per cent. En op welken grond ? om de fluctuatien , om de depreciatien van den particulieren omloop, waarmede de Staat regtens
niets te doen heeft. De Staat is gesteld tegenover de circulatie
in massa; zijne verpligting wisselt niet met het meerder of minder
vertrouwen der bijzondere personen af. Iemand , die geld heeft
opgenomen , is niet geregtigd om bij de verrekening minder te
geven , naar mate de uitgegeven obligatien meer in discrediet geraakt zijn. Er is analogie met den bankroetier, die accoord maakt
op een nietswaardigen grond.
Er is meer. De Regering zou zich eene depreciatie ten nutte
maken die, gelijk de spreker uit Rotterdam a en de spreker uit
Almelo b zeiden , de Regering zelve , door eene reeks van eigen
feilen, te weeg gebragt heeft. Ik neem de vrijheid aan het lid
uit Amsterdam c aan te bevelen hetgeen door het lid uit Almelo
omtrent de integrale vermunting van het gesnoeide geld , waarmee
het lid uit Amsterdam eene groote dienst aan het Vaderland bewezen heeft , gezegd is. Toen lag bij anderen de oorzaak van het
kwaad ; hoeveel te meer is de Staat nu gehouden , daar schade en
verwarring door eigen feilen te weeg gebragt zijn ! Er is nog meer :
er is een schuldenaar,, die niet wil teruggeven de ongeoorloofde
winsten die hij genoot. Wij hebben , naar ik meen , van 1831
tot 1842 , alleen op den invoer naar Java van duitenplaatjes , 10
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millioen geprofiteerd. Alles te zamen genomen , zou de Staat in
de categorie vallen van de meest frauduleuse bankroetiers.
Men heeft gezegd : de schade is niet meer voor herstel vatbaar.
Ik antwoord met het lid uit Almelo : de schade moet zooveel mogelijk vergoed worden. Ik antwoord : De Staat heeft alleen te
vragen naar het regt van den houder der recepissen. Men zegt ,
er zal altijd , welk stelsel men aanneme , schade worden geleden.
Voorzeker ; doch in uw systema door hen die op het Gouvernement
vertrouwden , in het onze juist omgekeerd, door hen die mistrouwen hadden in het Gouvernement. En wat dunkt u van de ree
judicata in Indie zullen wij niet , door terzijdestelling van uitspraken in het hoogste ressort , verder dan wij bedoelen , worden
gebragt ? En wat zoudt gij — vergun mij ook deze vraag — doen ,
wanneer de recepis niet beneden maar boven de waarde, op 110
per cent stond ? Het systema van niet-integrale verzilvering
zal ook op andere finantiele aangelegenheden ruime toepassing kunnen hebben , en er is geene reden waarom in deze zaak , eenmaal
tot 90 gekomen , niet tot 80 , 70 en 60 per cent zou worden gedaald. Ik zou dan wel zijii voor de 35 per cent koperwaarde :
dit ware , Ca814 quo , eene fraaije bij uitnemendheid winstgevende
propositie.
De geachte spreker uit Zutphen a heeft gezegd : „het is welligt
een onderscheid van drie millioen , ik wil die niet behouden voor
het moederland , ik wil ze gaarne aanwenden voor de kolonie." In
Indie zal men , indien men het Bijblad leest , zeggen : verwijs den
spreker naar zijne treffelijke rede over de Russische schuld. Rusland wil ons kwijtschelden wat wij niet schuldig zijn : hij geeft
aan Indie ten geschenke datgene waarop Indie regt heeft.
Wanneer wij met den spreker uit Rotterdam b bedenken , dat
voor de eerste maal in deze Vergadering Indische aangelegenheden
op het praktisch terrein worden gebragt , dan moeten wij voor
ongunstige vergelijking beducht zijn. Ik ben nooit geweest onvoorwaardelijk voorstander van het stelsel van behoud; maar ik heb
nooit , gelijk sommigen , die voor eene niet-integrale verzilvering
zijn , op die politiek uit de hoogte nedergezien. Aan hen , die dit
gedaan hebben , mogt wel worden herinnerd door het lid uit Rotterdam dat dergelijk systeem nooit bij hem zou zijn opgekomen ,
en voor 1848 alhier als een stelsel van 8poliatie zou begroet
zijn. Ik wenschte wel dat het lid uit Amsterdam , die met
de toenmalige omstandigheden zoo van nabij bekend is , zijn gevoelen wilde openbaren , of hij toen mogelijk zou geacht hebben
dit systeem door de Kamer aangenomen te zien.
Indien het in deze Vergadering opgang kon maken , spoedig
zou men in Indie zeggen : „Geef ons de autocratie terug; want nu
wordt door de wet gedaan , wat nooit een landvoogd , nooit een
Koning zou hebben verrigt."
Ik zal afwachten de verdere .discussie , ik zal met de meeste
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aandacht luisteren naar hetgeen door deskundigen in het midden
zal gebragt worden; maar men werke niet op ons met argumenten , waarmede noch finantieel , noch moreel crediet , hetzij van
het Indisch Gouvernement, hetzij van de Nederlandsche Regering,
hetzij van deze Kamer, kan bestaan.

*,* Mijne repliek op 8 Julij , bepaalde zich, wat het ontwerp zelf betrof,
tot weinige woorden :

Over de wet zou ik dit alleen nog zeggen : de zaak moet niet
enkel uit een juridiek, maar ook uit een politick oogpunt worden
heschouwd. Aangenomen nu, voor de wederzijdsche opvattingen
omtrent de publicatie van den Gouverneur-Generaal , de mogelijkh,eid
dat ze juist zijn , dan hebben wij gewonnen ; want gij kunt op
politick terrein de integrale verzilvering niet weigeren , indien het
mogelijk is dat, door dubbelzinnigheid van het stuk, de Javaansche bevolking daarin eene verbindlenis gezien heeft 1
De wet werd , op 9 Julij, met 38 tegen 22 stemmen verworpen.

27 November 1852.
*
Bij Hoofdstuk VI der Begrooting was de betrekking van den Staat
tot de Kerk in Indie ter sprake gebragt ; ook de verplaatsing van een predikant, wegens niet-bijwoning van het feest van Mohammed.
.... Nog twee aanmerkingen van anderen aard. De eene betreft
het apologetisch verhaal van den spreker uit Alkmaar a omtrent
een predikant op Java. Dezen avond heb ik vernomen dat er bij
diem predikant geen gemoedelijk bezwaar was , en dat ook het lid
uit Almelo b , eenmaal althans , dit feest heeft bijgewoond , overtuigd
dat het geen godsdienstig karakter hoegenaamd had. Doch ik beantwoord het lid uit Alkmaar. Volgens hem , dunkt me , had het
feest wel een godsdienstig karakter ; anders kwam godsdienst-bezwaar
niet to pas. De predikant , zeide hij , had het gemoedelijk bezwaar
kenbaar moeten maken; hij is verwijderd, opdat hij in andere streken door dit gemoedelijk bezwaar niet meer zou worden gekweld:
niet wenschelijk ware op Java eene vrije Hervormde Kerk, omdat
dan de verwijdering van predikanten, om dergelijke gemoedsbezwareu , niet mogelijk ziju zou. Bit was , zoo ik ze wel gevat
,

1 Zie het vervolg naar (aanleiding van het verschil tusschen de Ministers
van Kolonien en Financien over de connexiteit van ministeriele Departementen) P Deel , p. 235.
S Zie p. 275.
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heb , de redenering. Nu acht ik ze hoogst belangrijk, ter kenschetsing van het stelsel dat door de Regering in Indie , vooral
met de Hervormde Kerk , gevolgd wordt. Ik stel op den voorgrond
dat de spreker met de meeste welwillendheid getracht heeft aan de
belangen van de Hervormde Kerk bevorderlijk te zijn. Ik herinner
mij de heuschheid waarme6 hij de gewigtige zending van den inspecteur van Rhijn heeft begunstigd ; er is waarschijnlijk menig
voorbeeld van zijn wensch om den voortgang van het Evangelie
op Java niet te beletten.
Indien nu iemand als hij , in dergelijke behandeling van een predikant geen bezwaar vindt , is dit niet een treffend bewijs van den
invloed dien het aangenomen stelsel , de aangenomen routine op
bijkans iedereen heeft
Nu begrijp ik dat men vroeger aan een zendeling , die een aantal jongelieden verlangde om op Java het Christendom te verkondigen , ten antwoord gaf: dit zou van belang zijn , wanneer de
Javanen heidenen waren minder noodig is het voor Mohammedanen , die met ons ea God en Vader aanbidden. Ik begrijp nu
dat men onlangs , omdat de heer Esser voor de evangelisatie van
Java de gebeden der Christenen gevraagd had , op zijne verwijdering bedacht was. Ons geacht medelid heeft gezegd : indien ik
geweten had dat die predikant gemoedsbezwaar had , ik zou hemniet genoodzaakt hebben op het feest te verschijnen. Maar bezwaren
te hebben tegen het bijwonen van zoodanig Mahomedaansch feest ,
behoort tot de eigenaardigheid van een predikant. Ik zeg meer :
tot de eigenaardigheid van een Christen. Het kan grievend zijn
voor een Javaanschen vorst , dat aan zijn weltoebereiden disch
slechts enkelen verschijnen ; ik wenschte dat er middel ware die
ongelegenheid te voorkomen ; maar geen Christen kan er verschijnen , zonder plegtige betuiging dat hij niet het godsdienstig karakter van het feest erkent. Dergelijke onthouding zal op Java
geen onrust wekken. Integendeel , juist hierdoor zullen wij in de
achting der inboorlingen rijzen. Door deelneming aan dergelijke
plegtigheden regtvaardigen wij het gezegde der Javanen „Wij
dachten dat die menschen geene godsdienst hadden , daar ze voor
hun eigen godsdienst althans onverschillig zijn." Juist nu gevoel
ik , meer dan ooit , dat de betrekking tusschen Kerk en Staat op
Java wijziging moet ondergaan ; een der eerste verordeningen van
de meer vrije kerk zal waarschijnlijk zijn : dat geen predikant deel
neme aan de viering van het feest van Mohammed.

21 Maart 1854.
Op 9 Maart had de Minister van Kolonien , door den beer van Eck
*
over een Besluit van 13 Januarij omtrent het toezigt over de koloniale Archieven geinterpelleerd, zich niet willen begeven in eenig onderzoek naar de
waardij der bijzonderheden van redactie. Nu, bij het wetsontwerp ter rege-
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ling van bet muntwezen in N. Indie, en ofschoon de Kamer in bet antwoord
van den Minister berust had , werd hij , in de zitting van 20 Maart , naar
mij voorkwam , met eenige felheid , door den beer Thorbecke uitgenoodigd
zich te zuiveren , althans van den schijn als of hij zich aan de grondwettige
verantwoordelijkheid had willen onttrekken. Het kwam mij wenschelijk voor
dat deze incidentele quaestie niet met de beraadslaging over de wet vermengd
en dat veeleer de aanklagt, met een gemotiveerde orde van den dag , als
onbillijk , door de Kamer ter zijde gesteld wierd.

Mijnheer de Voorzitter ! Ik hoop te handelen , in uwen geest en
volgens uwe bedoeling, wanneer ik , ook na hetgeen door u is opgemerkt 1 , in verband met de discussie van gisteren, aan de Kamer
eene motie van orde voorstel. Wij zijn alien onder den indruk
van den aanval , door het geachte lid uit Maastricht a tegen den
Minister van Kolonien gerigt ; wij gevoelen alien dat dit incident eene aan het wets-ontwerp eigenlijk vreemde quaestie betreft; weshalve het wenschelijk is de discussie op een zuiver standpunt terug te brengen ; zoo dat over elk der twee vraagpunten ,
de deugdelijkheid van de wet en het vertrouwen in den Minister,
een afzonderlijk overleg zij. Daarom veroorloof ik mij de volgende motie van orde :
„ De Kamer , van de bereidwilligheid van den Minister van Kolonien tot het geven van inlichtingen , overeenkomstig art. 89 der
der Grondwet , volkomen overtuigd , gnat over tot de orde van
den dag."
Het lid uit Maastricht heeft gezegd : de Minister van Kolonien
8chijnt — het geachte lid heeft altijd dit woord gebezigd, ofschoon
in den toon en de uitdrukking ook scheen te liggen dat hier de
8ckiin voor wezenliikheid werd gehouden hij heeft gezegd : de
Minister van Kolonien 8chii nt zich te onttrekken aan de grondwettige verantwoordelijkheid , 8chiint zijn contreseing te verloochenen , 8chiint gem acht te geven op art. 89 der Grondwet , 8ckiint
zijne eerste verpligting vergeten te hebben ; en , voegde hij er bij ,
een dergelijk onttrekken aan de eerste zijner pligten kan niet verontschuldigd worden door het beweren , hetgeen vroeger in deze
Kamer is gehoord , dat de Minister van Kolonien zou zijn eene
8pecialiteit.
Eenige inlichting omtrent de beteekenis van dit woord specialiteit is noodig, ten einde de verkeerde gevolgtrekking aan te wijZen , die hij aan de uitdrukking ontleend heeft.
De oorsprong van den titel specialiteit ligt in de zamenstelling
Verscheiden leden van het Kabinet —
van het vorig Ministerie.
dus heeft men toen gezegd — kunnen niet gerekend worden te
deelen in de politieke beginselen van den Minister van Binnen1 De Voorzitter had een weak gegeven omtrent het min regelmatige van
een uitvoerig terugkomen op onderwerpen „die vroeger behandeld zijn en
waarover de beraadslaging toen gesloten is verklaard."

a THORBECKE.
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landsche Zaken; het zijn epecialiteiten, zonder eigenlijk gezegde
politieke kleur , mannen van Mtn yak.
Dit is gezegd , bij de optreding van het Ministerie van 1 November 1849, toen men op de verscheidenheid der bestanddeelen
gelet heeft. Bit is gezegd, bij de behandeling, bijv. van het regt
van vereeniging en van het host-Indische muntstelsel ; toen men
bespeurde dat er tusschen de Ministers , in de gewigtigste punten,
Been gemeen overleg bestond ; toen men ontwaarde dat elk Minister geconcentreerd was in eigen individuelen werkkring. Dit is
gezegd , toen in het Kabinet zitting heeft genomen een Minister
van Oorlog, van wien het bekend was dat hij zich, in een aan
de politieke beginselen van den Minister van Binnenlandsche Zaken
tegenovergestelden zin , openlijk had uitgelaten. Het werd als een
feit erkend , dat verscheidene leden van het Kabinet waren specialiteiten , zonder politieke kleur. Dit feit is destijds niet alleen
opgemerkt , maar ook , bij eenige bedaardheid van overleg , goedgekeurd. Het ware wenschelijk, zeide men , ten dienste van elke
politieke rigting, een volledig stel van politieke mannen te bezitten , tevens geschikt ter waarneming van elk departement ; maar
dit is niet denkbaar , in ons land althans niet ; wij bezitten die
complete stellen niet , en moeten ons zeer verheugen in de bijeenbrenging van zoodanig geheel als waarvan het vorig Kabinet een
uitstekend voorbeeld gaf.
Dit is te meer prijzenswaardig — dus vervolgde men — omdat
de inrigting van onze ministeriele bureaux niet , even als in andere
landen , van dien aard is , dat , als het hoofd wegvalt , onder de
leiding van ambtenaren , bijv. sous-86'cretaire8 d'Etat genoemd , de
gang van zaken , bijkans zonder dat de schok bespeurd wordt, den
gewonen regelmatigen gang houdt. Verandering van minister brengt
bij ons meer verandering te weeg in al de bijzonderheden van den
ministerielen kring. Daarom is het verkieslijk dat , bij de verandering van het hoofd van een ministerie, niet altijd verandering van
alle ministers worde vereischt.
In dien zin heeft men gesproken van 8pecialiteiten.
Het lid
nit Maastricht heeft mij zijdelings herinnerd — ik zou bijkans
zeggen verweten — dat ik onder die leus verschoond heb wat
ik anders niet zou hebben goedgekeurd. Ik moet opmerken dat
ik niet heb verschoond (omdat ik in de bijzonderheden daarmede
niet bekend ben) wat in April 1853, met medewerking van specialiteiten , ter zamenstelling van een nieuw Kabinet geschied is ;
en dat ik, dit daargelaten zijnde, het blijven van die Ministers
als specialiteiten , in denzelfden zin als van 1849 tot 1853, niet
heb verschoond , maar geprezen.
Nu zegt het lid uit Maastricht : „een Minister van Kolonien is
minder dan eenig ander Minister eene epecialiteit; hij vereenigt
in zich al de takken van bestuur , die in het moederland door
verschillende personen beheerd worden." Bit is volkomen waar ;
en evenwel , en zelfs uit dien hoofde , is hij , meer dan eenig an-
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der Minister, eene specialiteit, in den zin gelijk ik het opvat; juist
omdat hij een zoo veelomvattend beheer over de kolonien heeft
is het niet te vergen dat hij zich menge in alle politieke strijdvragen en wisselingen in het moederland. Is er ea Minister dien
wij in dit opzigt met rust moeten laten , dan zal het de Minister
van Kolonien zijn.
Maar nu vraag ik aan het lid uit Maastricht , die deze quaestie
van specialiteit met de Grondwet in verband gebragt heeft: wat heeft
ze met de Grondwet gemeen ? Wie van ons , sprekende van specialiteiten , heeft gemeend dat ea van de Ministers , die beschouwd
werden geene bepaalde politieke kleur te hebben, ontheven was, of
zich ontheven achtte, van inachtneming der Grondwet ? zich zou
kunnen onttrekken aan den eisch van zijn eigen contreseing, aan
de verantwoordelijkheid die hij op zich genomen heeft ? zich zou
kunnen verschansen achter den naam des Konings, en aldus de eerste zijner pligten uit het oog zou mogen verliezen? Wie onzer zou
niet, evenzeer als de spreker uit Maastricht, met naauwgezetheid
willen nagaan — en ook hiertoe strekt de motie van orde — of
inderdaad de Minister gehandeld heeft tegen art. 89 der Grondwet.
De beschuldiging, de verdachtmaking, is voor vele leden der
Kamer bevreemdend geweest. Zij hadden dit nu niet verwacht,
zoo lang na de interpellatie van het lid uit Zeeland a . Het was
ook vreemd dat het lid uit Zwolle " nu juist dat besluit van
13 Januarij jl. zoo hevig aanviel. Hij heeft zich van eene climax
bediend. Ik onderstel dat we misschien, bij het Oost-Indische
Reglement, gelijk hij ons toegezegd heeft, of bij de Begrooting,
de voortzetting der figuur mogen te gemoet zien. Thans bleven we
bij de verklaring dat , voor dergelijk besluit , de Venetiaansche inqui8itie zou zijn teruggedeinsd. Ik ben te meer verwonderd geweest,
na de parlementaire wellevendheid en vriendelijkheid, waarmede hij,
bij de interpellatie, gezegd had te zullen zwijgen, dewijl de Minister
niet voorbereid scheen. Hij heeft waarschijnlijk gedacht, dat de
Minister , nu de zaak niet aan de orde is , meer voorbereid was.
Van waar nu die aanval, zoowel van hem als van den geachten
spreker uit Maastricht ? Zou het niet kunnen zijn dat de wijze
waarop de spreker uit Zeeland , op 9 Maart , door zijne politieke
vrienden bijkans alleen is gelaten, later met de parlementaire trouw
min overeenkomstig is gerekend , zoodat men heeft besloten aldus
jegens hem amende honorable te doen. Hoe dit zij , onze pligt is
het, ook om de waardigheid der Kamer, na te gaan of de Minister
zich onttrokken heeft aan zijn grondwettelijke pligt. Van wider
scheidene kanten is men er op uit , om de Kamer in een twijfelachtig , dubbelzinnig licht te stellen. Ik spreek niet van hetgeen
in, maar van hetgeen buiten de Kamer geschiedt , ofschoon er tusschen het eene en het andere misschien wel eenig verband is.
Wat is er dan nu van het wanbedrijf van den Minister tegen
art. 89 der Grondwet?
a VAN EcK.
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Het corpus delicti is de rede van dien Minister van 9 Maart.
De regels, die men tegenwerpt , zijn die waarin het besluit vermeld wordt , genomen door den Koning, als opperbestuurder en
wetgever voor de kolonien en bezittingen van het Rijk in andere
werelddeelen. De geheele zinsnede is eene definitie van den aard
van het besluit. „Ik moet verklaren dat ik onmogelijk er toe
kan overgaan , om hier in discussie te treden over de meerdere
of mindere juistheid of duidelijkheid der redactie van een besluit ,
dat door den Koning Opperbestuurder genomen is, in zijne hoedanigheid van wetgever voor de kolonien en bezittingen van het Rijk
in andere werelddeelen ; een besluit , door de omstandigheden geboden in het belang van orde en regelmaat , en noodzakelijk geacht tot stuiting van een misbruik , waaromtrent bij weldenkenden
Been verschil van gevoelen kan bestaan." De Minister herinnert
het onbetwistbare feit , dat het besluit genomen is door den Koning, als wetgever en opperbestuurder , maar hierop groat hij
zijne weigering niet.
Neen ; hij acht zich ongeroepen in discussie te treden over hetgeen hij als bijzonderheden van redactie
beschouwt. Wel verre zelfs dat er aan ouvoorwaardelijke weigering
kan worden gedacht , heeft de Minister zich nog op het oordeel
der Kamer beroepen , zoodat , indien de Kamer het verlangde , indien zij het met eigen waardigheid overeenkomstig achtte, hij nog
verder scheen te zullen gaan.
De Minister heeft gezegd : „Ik kan niet denken dat het in de
bedoeling van de Kamer , toen zij aan den afgevaardigde uit Middelburg vergund heeft vragen aan den Minister van Kolonien
te rigten , heeft gelegen om tot dergelijke bijzonderheden of te
dalen." Hoe meer ik de geheele rede herlees , hoe minder ik kan
vinden ontduiking van het artikel van de Grondwet ; warzin slechts
om de discussie over te brengen op quaestien van detail, waarvoor
de plaats en het oogenblik hem niet geschikt voorkwamen. En de
Kamer zelve heeft eenparig aan dit gevoelen van den Minister haar
zegel gehecht. Niemand , ook het lid uit Maastricht a niet , heeft
het weersproken, en dit zou hem minder dan iemand betaamd
hebben. Waarom ? omdat de Minister van Kolonien gezorgd heeft
voor de waardigheid, niet alleen der Kamer , maar ook der Kroon,
in verband met de waardigheid van een Minister : van een Minister , die zich niet door leden der Kamer ter verantwoording moet
laten roepen in dien zin , dat hij , als ware het , een examen aflegge
voor elk stuk dat hij onderteekent. Ook de waardigheid van den
Minister, die , verantwoordelijk staatsnian , tevens dienaar der Kroon
en vertegenwoordiger van het koninklijk gezag is , behoort geeerbiedigd en gehandhaafd te worden , en ik herhaal het, vooral niet
aan het lid uit Maastricht kon het betamen hiertegen op te komen , omdat hij , meer misschien dan iemand , het voorbeeld eener
uitstekende handhaving van deze waardigheid gaf.
1k acht dat de motie van orde naauwelijks verdere toelichting
a TROBBECKE.
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behoeft. Het doel is een einde te maken aan de complicatie door
het incident veroorzaakt. Er zijn welligt leden , die de wet verwerpelijk achten en evenwel zeer ongaarne eene verklaring van
wantrouwen zouden willen afleggen tegen den Minister. Anderen
zijn in tegenovergestelden toestand; aan vertnenging van hetgeen
op zich zelve behoort te staan , moet een einde worden gemaakt.
Door de aanneming van de motie zullen wij weder op een zuiver
standpunt geraken. Ik vlei mij dat ze misschien met eenparigheid
wordt aangenomen , en zou mij bijna rigten, indien het parlementair ware, tot het medelid uit Maastricht, om hem te verzoeken
de motie te ondersteunen. Hij sprak telkens van 8chitin en heeft
zich , als een bekwaam veldoverste , eene 4onorabele retraite verzekerd ; naar alle regelen van militaire taktiek zal hij wel doen ,
zich van dezen uitweg te bedienen , en ik beloof hem , niet te
zullen vermelden dat hij, door zijn votum, aan den Minister van
Kolonien amende honorable heeft gedaan.

4 : De heer Thorbecke verklaarde op 9 Maart gezwegen te hebben, opdat men niet zou kunnen zeggen dat de interpellatie eene partijzaak was.
Na ziju antwoord , waarin hij elk punt van mijne rede opnam , repliceerde
ik aldus :

Het lid uit Maastricht heeft gemeend dat ik hem het gebruik
van het woord 8c4ijnen verweet. Verre van mij : het is een dikwijls onmisbaar woord ; ik prijs hem dat hij het gebezigd heeft.
Indien ik mij veroorloofd heb iets te verwijten — het is dat, in
den toon en de houding waarin hij sprak , naar mijne subjective
opvatting , iets gelegen was , hetgeen 8e4een aan te duiden dat
hij den 8chijs voor wezenlijk4eid hield.
Hij heeft, met de naauwgezetheid op parlementaire orde , waarvan ik zoo dikwijls persoonlijk blijken gehad heb, vermeend dat
ik te veel ontwikkeling had gegeven aan de motie, zoodat ik
daarbij buiten de orde was geraakt. Heeft hij wel in het oog
gehouden , dat de motie bepaaldelijk gerigt is tegen zijne toespraak,
en dat ik daarom genoodzaakt ben geweest, ter toelichting , te
beantwoorden wat hij gezegd had?
Hij wil niet dat wij den Minister van Kolonien in rust latent
bij hem vooral is het onmogelijk , om de uitgestrektheid van zijn
beheer. Ik heb niet betwijfeld de bevoegdheid en verpligting van
de leden dezer Kamer om ook dien Minister, wat zijn departement aangaat , in onrust te brengen ; maar ik heb beweerd dat
hij , wat aangaat de politieke twisten in het moederland, meer dan
een ander, als onzijdige specialiteit,moet worden beschouwd.
Hij heeft zich verwonderd over mijne verwondering dat hij, zoo
lang na de interpellatie , de zaak wederom ter sprake had gebragt.
Ik heb mij verwonderd dat hij terugkwam op hetgeen mij toescheen eenige dagen geleden door de Kamer, gezamenlijk met
I I.
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hem , te zijn beslist. Hij heeft geantwoord : „ja, ik zou het woord
hebben opgenomen, maar wat was de reden van mijn zwijgen?
1k zag ongaarne dat de interpellatie het voorkomen kreeg van
eene partij-zaak , daarom zag ik verlangend uit dat een der leden,
die het Ministerie ondersteunen , tegen het gebrekkige der inlichtingen zich verzette, met billijk beklag over dergelijke tekortkoming aan hetgeen door de waardigheid der Kamer werd vereischt."
Hij heeft gezwegen , uit vrees van den schijn van partijdigheid
op zich te laden ; gezwegen , wanneer ? Op het oogenblik dat een
Minister, volgens hem , zich verschuilt achter den naam des Konings , zijne verantwoordelij kheid vergeet , de waarborgen der Grondwet ter zijde stelt, zijn eerste pligt verzuimt ! Is het geoorloofd , opdat men een schijn van partijdigheid ontga , te zwijgen,
wanneer men overtuigd is dat een Minister de waardigheid der
Kamer miskent en de Grondwet vertreedt ? is het dan geoorloofd te
wachten of soms een ander lid het woord vrage ? of wel is men
dan solidair verantwoordelijk voor hetgeen geschied of verzuimd is ?
Veel van hetgeen hij zoo even zeide, had op de oiivolledigheid
der inlichtingen betrekking. Evenwel de vraag is niet, of, volgens zijn oordeel , de inlichtingen onvolledig waren , maar of de
Minister de weigering van meer inlichting gegrond heeft op een
beginsel , dat met de Grondwet in strijd is.
Hij heeft gezegd : ., Gij hebt gesproken over een beroep van
den Minister op de Kamer maar de Kamer heeft geen mond om
te spreken." leder lid heeft een mond om te spreken, en, wanneer ieder lid zwijgt , wordt, bij eene zoo ernstige gelegenheid
althans , ieder lid gerekend medegewerkt te hebben tot de beslissing.
Eenigermate zonderling is de ijver ter handhaving van een waarborg der Grondwet (art. 89) , waarvan hij zelf de nietsbeduidendheid aangetoond heeft. Indien wij niet te doen hebben met een
Minister , die , gelijk de motie het uitdrukt , bereidwillig is inlichtingen te gev en , het artikel baat niet. Daarom schreef de hoogleeraar Thorbecke in zijne Bijdrage van 1848: „Dit artikel legt
op de Ministers eene verbindtenis, die het van hen afhangt door
het nitspreken van twee woorden krachteloos te maker."

Hij is geeindigd met te zeggen dat de motie van orde niet
gemotiveerd was. Daarover zal de Kamer beslissen. Zij zal oordeelen of, na hetgeen gisteren is gezegd en na de wijze waarop
dit is gezegd , er geene reden is voor eene motie, waarbij aan
den Minister van Kolonien een blijk van vertrouwen wordt gegeyen en de discussie op een zuiver standpunt weder gebragt.
VO6r het sluiten der beraadslaging vroeg de Voorzitter mij of de strekking
der motie was dat , bij de discussie over het ontwerp op het muntwezen,
niet zou kunnen worden teruggekomen op de interpellatie van 9 Maart ? „Ik
wensch dit voor mij te weten ," zeide hij , en ik geloof ook dat de Vergadering op de beantwoording van deze vraag prijs zal stellen." — Niets gevaarlijker dan wanneer men den schijn heeft de vrijheid eener Vergadering te
beperken. 1k hield mij dus aan de motie , zonder meer : „ Mijnheer de Voor-
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zitter , uwe vraag is moeijelijk te beantwoorden. De interpretatie van het
gedane voorstel moet gezocht worden in de redevoeringen die zoo even gehouden zijn ik durf niet op mij nemen daaronder te e'begrijpen een verbod
aan de leden om op de interpellatie terug te komen."
De motie werd met 42 tegen 21 stemmen aangenomen.

29 November 1855.
4 * * In de zitting van 1854-1855 waren er , over de verbetering van het
lot der slaven, in afwachting der Emancipatie, belangrijke discussien geweest.
De Minister van Kolonien had verklaard , op 14 Maart, dat met herziening
der slaven-reglementen „een aanvang gemaakt ," op 20 Junij , dat ze bij
het Departement „volbragt was." Edoch, in het Rapport der Staats-Commissie van November 1853 , werd „ het invoeren van stuksgewijze veranderingen" ontraden , om de wenschelijkheid „ dat de schok der emancipatie zoo
min mogelijk door andere schokken worde voorafgegaan ;" en hierop las men ,
in de Memorie van toelichting op de concept-wet van het Reglement voor
de West-Indische bezittingen : „ de Regering heeft wel nieuwe bepalingen
ontworpen , maar toen de voorstellen der Staatscommissie ter harer kennis
kwamen , heeft zij gemeend van de uitvaardiging daarvan te moeten afzien ,
ten einde geen toestand te doen geboren worden , waarvoor het werk der
genoemde Commissie minder passen zoude." Zoo had de herhaalde discussie
en de verkregen eensgezindheid van de Regering en de Tweede Kamer tot
niets dan tot onbepaald uitstel van elke verbetering geleid. — Naar aanleiding van bet Verslag over de West-Indische Kolonien , werd het onderwerp
door den heer Blaupot ten Cate, wiens ernstig woord bij de heeren van
Lijnden en van Hobvell krachtigen weerklank vond, ter sprake gebragt.

1k wensch in deze zaak, die ook mij sedert jaren ter harte gaat
(zonder lets te verzaken van de hoogachting, meermalen voor de
bekwaamheden en de goede bedoelingen van den Minister van Kolonien , aanstaanden landvoogd van Nederlandsch Indie , geopenbaard) te ondersteunen wat door sprekers van allerlei rigting in
het belang der slaven gezegd is. Ook ik wensch te protesteren
tegen het denkbeeld dat verbetering in hun lot tot aan de emancipatie moet worden. uitgesteld.
Uitstel! Indien ik wel gevat heb den zin van hetgeen in
Maart jl. in deze Kamer is voorgevallen, dan is er toen geweest
een vrij algemeen, zoo niet eenparig, verlangen dezer Kamer en
eene stellige toezegging van den Minister van Kolonien. Het bezwaar nu tegen de vervulling der belofte ligt , naar wij vernomen
hebben , bij den Raad van State en een aantal personen die zich
tegen de voorstellen van den Minister hebben verzet. Volgens
het Nederlandsche staatsregt wordt , dacht ik, de Raad van State ,
zonder het Gouvernement aan band te leggen , gehoord. In deze
aangelegenheid zal ieder Minister van Kolonien te worstelen hebben met den tegenstand van vele aanzienlijke en invloedrijke personen en zal het onmogelijk zijn lets te verrigten, indien het
Gouvernement dien weerstand niet kan en wil te boven komen.,
steunende op het gemeen overleg met de Volksvertegenwoordiging,
op het ondubbelzinnig verlangen van deze Kamer, op de gezindheld van het Nederlandsche yolk.
30*
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Uitstel! Hoe lang? wanneer ik naga wat in deze sedert jaren
is voorgevallen , ook wat ons in de jongste dagen is bekend gemaakt, en terwijl ik hulde doe aan het in elk geval hoogst belangrijke Rapport der Staats-Commissie , • acht ik dat het , meer dan
ooit, de verscheidenheid der gevoelens in het licht stelt en aldus
doet inzien hoe bijkans onbereikbaar afdoening wordt.
Uit8tel. Van wat ? van de verbetering der reglementen , waarmede een onbarmhartig meester , met de wet in de hand , kan
plegen wat door ons alien als een gruwel beschouwd wordt.
Uitstel. Hier is allezins toepasselijk een woord van Prins
Willem I , hetwelk , indien hij in deze dagen konde geraadpleegd
worden , welligt door hem op menig onderwerp toepasselijk zou
worden gemaakt : „wat baat mij uwe schildering van een prachtig
gastmaal , dat ge mij zult aanrigten over een jaar,, terwijl ik nu
van broodsgebrek verga?"
Om hierop te
Uit8tel. Zou er hier zijn periculum in morct?
antwoorden , is er een zeer eenvoudig middel. leder lid der Kamer
stelle zich voor dat hij zelf slaaf en slagtoffer is van een
onbarmhartigen meester. Naar mate de voorstelling juister en
levendiger zal zijn , wordt elk woord , dat ik hierbij zou kunnen
voegen , overtollig.

Na de rede van den Minister, waardoor geene verandering in de zaak
gebragt werd, scheen het mij wenschelijk dat de volharding der Kamer bij
haar gevoelen, tegenover de Staats-Commissie en den Minister, geconstateerd
wierd. Van hier, in overleg met den heer van Haven, eene motie van orde.

Ik heb met den afgevaardigde uit Almelo een tijdelijk bondgenootschap gesloten. Het geldt eene motie van orde. Dit bondgenootschap beteekent : dat hier niet is eene partijzaak ; dat enkel
het belang van de slaven , zonder persoonlijke quaestie , bedoeld
wordt. Wij wenschen beiden , waarschijnlijk met vele leden der
Kamer , dat, ten minste op een punt, zich deze discussie niet bepale
tot heen en weder spreken , maar een resultaat hebbe. In verband
met hetgeen in Maart jl. is gebeurd , met het verlangen van deze
Kamer, met de toezegging van den Minister , met den weerstand ,
Bien zijne welwillende pogingen hebben ontmoet , wenschen wij dat
de Vergadering zich met de volgende motie vereenige : „ De Kamer , van oordeel dat, in afwachting der emancipatie , onmiddelqke
verbetering der reglementen , als interimaire voorziening , wenschelijk
i8 , gaat over tot de orde van den cla ►."

4`,7 De heer Thorbecke , om ook de strekking uit te drukken waarin de
verbetering der reglementen zou geschieden , stelde deze wijziging , waarmede wij ons gaarne vereenigden , voor : „ De Kamer, van oordeel dat , „ „ook
met het doel om de emancipatie der slaven voor te bereiden en te bespoedi-
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gen , de onverwijlde verbetering,"" en zoo als het voorstel dan verder luidt."
De beer Baud meende dat de Kamer aan de Staats-Commissie , wier arbeid
zij nog niet onderzocht had, de heer Rochussen dat zij (zoo niet aan den
Minister , jegens wien , voor de wijziging althans , zijdelingsche censuur gerigt scheen) aan eigen waardigheid , om zich niet te overijlen , het afwijzen
van de motie verpligt was.

Vooral om de hooge waarde die door schier elk lid dezer
Kamer wordt gehecht aan het oordeel van ons medelid uit Amsterdam, zij het mij vergund te herhalen dat zijn bezwaar op rekening van een misverstand moet worden gesteld. Ik althans
verklaar zelfs niet in de verte te willen aantasten het rapport van
de Staatscommissie , of iets te willen doen wat den leden dier
commissie , met regt , onaangenaam zou kunnen zijn , of zou strijden met de beginselen ontwikkeld in het rapport.
Er is , zoo als het lid uit Almelo reeds heeft laten uitkomen ,
hier niets wat naar zoodanigen interimairen maatregel, waarvan
ons het gevaar met warmte is voorgesteld , zou gelijken. Green
zweem van een apprenticeship , zoo als in de Engelsche koloni6n
mislukt is. Ons eenig doel is verbetering van de bestaande reglementen , voortzetting van het werk , aanvankelijk door den Minister verrigt. Wel hebben wij , ik althans , willen bestrijden een gevoelen, vroeger door het lid nit Amsterdam geuit , die zich toen verklaarde tegen elke verdere verbetering van de reglementen , omdat
die , met het oog op de emancipatie , nadeelig zou kunnen werken
op den geest der slaven. Bit ging mij te ver. Zoo in de woorden als interimaire maatregel zijdelingsche toespeling wordt gezien , vergeet men dat de zin in de motie zelve tot verbetering
van reglementen beperkt is ; maar ik zal gaarne, zoo hiertegen bij
de medevoorstellers geen bezwaar is , de woorden als interimaire
voorziening doen wegvallen.
Het bezwaar van den afgevaardigde uit Alkmaar a is , of was ,
dat deze motie eene zijdelingsche afkeuring zou kunnen bevatten
van het beheer van den Minister. Hij vreest , nu , althans voor
overijling en zal , op Bien grond , tegen de motie stemmen.
Hoe dan ? Het bondgenootschap is thans , door de toetreding
van het lid uit Maastricht , geworden eene triple alliance, en deze
wijziging, van hem afkomstig, doet nog meer in het oog vallen
dat hier geene quaestie is van partij. Bij de vele bewijzen van.
hoogachting , welke ik den Minister zoo gaarne ook in deze Kamer gebragt heb , mag ik welligt mijne onderteekening houden
voor een bewijs dat geenerlei aanval tegen hem gerigt wordt.
Hier is geene afkeuring , hier is ondersteuning van den Minister
en van de voorstellen door hem ter tafel gebragt ; ondersteuning
tegen de oppositie die hij ontmoet heeft. Indien er afkeuring in
de motie wordt gevonden , is zij daarin gelegd ; de geest en zin
is versterking van den Minister tegen het bezwaar dat hem het verrigten van hetgeen ook hij wenschelijk achtte , belet.
a ROCHUSSEN.

— 460 —
En wat zou het gevolg zijn eener verwerping ? Velen , en mijns
inziens te refit , zullen daarin zien eene inconsequentie van de
Kamer; de motie vraagt alleen dat de Kamer zich in de sedert
lang , en bepaaldelijk sedert Maart, aangenomene houding gelijk
blijve. De verwerping zal met het belang der slavers in strijd
zijn en ik hoop dat ook deze laatste consideratie gewigt bij de
Kamer hebbe ter goedkeuring van het voorstel.
Na vernieuwde bestrijding door de heeren Baud en Rochussen , waarbij
zich de Neer de Kempenaer voegde , werd de motie : „de Kamer, van oordeel, dat ook met bet doel om de emancipatie der slaves voor te bereiden
en te bespoedigen, onverwijlde verbetering der reglementen wenschelijk is,
gaat over tot de orde van den dag" , met 45 tegen 15 stemmen aangenomen.
••••■•■■•■11031.111■■•■--.

10 December 1855.
*
Bij het elfde hoofdstuk der Begrooting kwam men , met dubbelen ijver,
op een onderwerp, bij de begrooting van Financien aanvankelijk behandeld,
terug een aanbesteding van duitenplaatjes , die , met zinspeling op toegeeflijkheid aan verkeerde praktijken, geheimzinnig en raadselachtig genoemd
werd. Nadat de Minister dit punt afzonderlijk had beantwoord , was het te
voorzien dat, door een schier onvermijdelijk ter sprake brengen ook van
andere onderwerpen van koloniaal beheer, schroomelijke verwarring in bet
beraadslagen ontstaan zou.

De Minister heeft zijne rede aangevangen met de opmerking
dat niemand eenig ander punt dan de muntplaatjes had ter sprake
gebragt. Dit geeft mij aanleiding tot eene motie van orde, waartegen , naar ik mij vlei , noch bij den Voorzitter, , noch bij een
lid der Kamer, noch bij de heeren Ministers bezwaar kan zijn.
De Kamer bevindt zich tegenover de begrooting van Kolonien
altijd in exceptionelen toestand. Hier wordt altijd bijna enkel gesproken , niet over de begrooting , maar naar aanleiding , ter gelegenkeid van de begrooting. En waarover spreekt men ? over alles
wat betrekking heeft tot den ganschen omvang van een. IRijksbestuur.
De begrooting van het moederland is verdeeld in hoofdstukken en
afdeelingen , waarover afzonderlijk het woord gevoerd wordt ; bij
de kolonien beraadslaagt men te gelijker tijd over de koperen muntplaatjes en den zilveren gulden , over het finantiele , het politieke,
het kerkelijke , het militaire ; we reizen van Java over Japan naar
Suriname, en keeren nog eens naar 's Gravenhage , om te onderzoeken of tegen de inrigting of handelwijs der bureaux van het
Ministerie bedenking bestaat. Opheffing van dit bezwaar is niet
ligt verkrijgbaar. Evenwel , wanneer het te voorzien is dat sommige onderwerpen bij voorkeur en met uitvoerigheid zullen worden behandeld , dan is het nuttig, ja noodzakelijk , dat ze afzonderlijk ter sprake worden gebragt. Zoodanige onderwerpen zijn er
nu , naar mij voorkomt, reeds drie. Het eerste is hetgeen thans
ons bezig houdt het tweede de afstand van een stoomschip aan
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den Keizer van Japan ; het derde de vraag : wat zal het gevolg zijn
van het besluit der Kamer van 29 November omtrent de onverwijlde
verbetering van de slavenreglementen Nu is mijne cootie, deze drie
onderwerpen afzonderlijk te behandelen , en dan (ten ware iemand
mogt wenschen dat nog een ander onderwerp aldus gelsoleerd wierd)
over te gaan tot de verdere discussie ; vooral in het belang eener
doeltreffende beschouwing , en ook met het oog op de thans bij uitnemendheid zware taak van den Minister van Kolonien. Inachtneming van billijkheid wenscht , naar ik vertrouw,, iedereen. De
Minister heeft getoond dat hij niet verlangt zich te onttrekken aan
het meest naauwkeurig onderzoek van eene teedere zaak ; maar
nu moet , wanneer eenmaal de beraadslaging een regelmatigen loop
gehad heeft , de Minister niet telkens in het bezwaarlijk alternatief gebragt worden van Of scherpe en min gepaste toespelingen
onbeantwoord te laten, Of terug te komen op eene afgedane zaak.
Ook dit nog. Met het oog op het Reglement van Orde kan het
niet anders of de leden , die nu het woord over de muntplaatjes
gaan voeren, zullen aan het slot der behandeling zeggen : daar ik
nu, loch aan het mord ben , ENZ. Wat zal het gevolg zijn dat
bij deze zaak , die gestadige oplettendheid vordert , de gang der
gedachten telkens zal worden gebroken , en dat de reeks der meest
gewigtige onderwerpen omtrent onze koloniale bezittingen in Oost
en West ter sprake zal worden gebragt, als bijzaak, als aanhangsel
van een koperen duit.
Het voorstel van den heer Thorbecke om, voor als nog, enkel te besluiten tot afzonderlijke beraadslaging over de aanbesteding en vervaardiging
der kopermunt voor Oost-Indie, vond bij mij geen bezwaar: „ Ik wenschte
slechts te wijzen op de raadzaamheid van splitsing, en ik heb mij onlangs
te zeer over onze triple alliantie verblijd , dan dat ik niet ook nu gaarne
tot weer regtstreeksch bondgenootschap de hand reiken zou." Overeenkomstig de gewijzigde motie werd door de Kamer besloten.

11 December 1856.
4 : Aan het einde der vergadering van den vorigen dag, had de beer
Thorbecke verklaard tot voortzetting der discussie over de muntplaatjes niet te
zullen medewerken, omdat behoorlijke toelichting , in het publiek belang, in
het belang van de eer van het Gouvernement onmisbaar , enkel door enquete
mogelijk was. Hij zeide o. a. dit : „ Van Mole was gezegd — ik weet niet
dat hij het ooit zelf heeft gezegd — van Mole was gezegd , dat hij boven
al zijne andere verdiensten — en men zag hierin zijn eersten eerenaam
dat hij een eerlijk man was in de voile beteekenis van het woord. Ook
wij , zeide de Minister van Finantien , zullen ons de kroon van eerlijkheid
niet laten ontruk ken. 1k wensch dat in het vervolg niet alleen door deze
Ministers van hen zelven , maar door alien van hen gezegd worde en niet
anders kunne gezegd worden , dan dat zij verdienen, hetgeen men als den
eersten titel aan Mole heeft toegekend, den naam van eerlijk man." Wel
voegde de spreker er bij : „Hier is geen spraak van eerlijkheid in particuliere
aangelegenheden ; de eerlijkheid, in deze zaak betrokken , is die van den
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bestuurder, die hierin bestaat, dat hij met naauwgezetheid en regtvaardigheid bet publiek belang betrachte." Het gezegde evenwel , in verband met
de natuur van bet onderwerp, had op vele leden , even als op mij zelven,
diepen indruk gemaakt.
Zeer welkom was mij dus (nadat door de heeren Dullert en Blaupot ten Cate
een voorstel tot het houden eener enquete gedaan was) de motie van den
heer Elout v. Souterwoude : „de Kamer , gehoord de gegevene inlichtingen,
gaat over tot de orde van den dag:" ofschoon ik zou gewenscht hebben
in de motie zelve de bepaalde beteekenis te leggen , die nu enkel uit het
verband tot de voortreffelijke toelichting ontleend werd. De heer Thorbecke
deed onmiddelijk uitkomen dat de motie, gelijk ze in stemming zou gebragt
worden , neutraal was.
Het gewigt dat door de Regering billijkerwijze aan de motie , in verband ook met het voorstel tot enquete gehecht werd, kan blijken o. a. nit
hetgeen de Minister van Buitenlandsche Zaken zeide. „ Er is bier ter
sprake gebragt een onderwerp, waaromtrent sommige sprekers meenen dat
niet genoegzaam voor 's lands belang gezorgd was. Zij, die dat onderwerp bier ter sprake hebben gebragt, moesten zorgen dat dit bier ten einde
het is hunne bedoeling niet,
kon worden gebragt. 1k zou bet noemen
insidieus, ik zou het noemen
want zij hebben het voorstel niet gedaan
verraderlijk , als men hier bij de discussie over de begrooting een onderwerp
ter sprake bragt, en nadat het behoorlijk was toegelicht, eindigde, zoo als
de spreker uit Maastricht gisteren geeindigd is met te zeggen : „wij kunnen
het bier niet onderzoeken ik hoop , dat er van de eerlijkheid der Ministers
zal blijken."

De beteekenis van de motie van orde kan , gelijk te regt door
den Minister van Buitenlandsche Zaken opgemerkt is , niet twijfelachtig zijn ; vooral naar het oordeel voin het lid uit Maastricht a
die wel eens gezegd heeft dat, bij de opkomst van dit Ministerie,
geen programma noodzakelijk ware geweest. Waaroin niet ? omdat die optreding door de omstandigheden toegelicht werd. Evenzoo bier ; ook deze motie wordt gekarakteriseerd door den persoon
van den voorsteller, door de gronden die hij bijgebragt heeft. De
zin en beteekenis kan geene andere zijn , dan dat de Kamer , genoeg ingelicht zijnde, overgaat tot de orde van den dag. De zin
en beteekenis kan geen andere zijn dan dat zij regtstreeks gerigt
is tegen de veelbeteekenende toespraak die de zitting van gisteren
sloot. Met reden heeft reeds de afgevaardigde nit Delft b de aandaeht van de Kamer op die toespraak van het hoofd der oppositie
gerigt. Ik zal mij in geenen deele laten weerhouden door den
wenk van den spreker uit Maastricht, dat de discussie aldus gerekt
wordt. Wanneer zoodanig element in de beraadslaging gebragt is,
dan wordt het noodig dat de Kamer niet order den indruk van het
gesprokene blijve , en dat ieder met bescheidenheid , met kalmte,
met vrijmoedigheid, zegge wat hij op het hart heeft.
Het is goed dat gisteren de beraadslaging ophield. Indien onverwijld de stemming geschied ware, zou waarschijnlijk menig lid
gedacht hebben : wel dit denkbeeld is zoo kwaad niet : wij hebben
nu den ganschen dag van de zaak gehoord ; we kunnen ons hier
niet in meer bijzonderheden verdiepen ; de Regering zelve wenscht
de gansche toedragt tot volkomene klaarheid te brengen ; laat ons
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de verantwoordelijkheid overbrengen op eene commissie, dankbaar
dat we dit kunnen en mogen doen , vermits het onschatbare regt
van enquelle aan de Kamer verleend is. Zeer nuttig was dus de
tijd van beraad; want nu zal in dien goeden dunk wel eenige wijziging worden bespeurd.
Het lid nit Maastricht had volkomen gelijk te beweren dat deze
Kamer voor zoodanig onderzoek niet geschikt is. Alleen heeft
het mij, even als den Minister van Buitenlandsche Zaken, bevreemd
dat hij dit, eerst nadat het onderzoek den ganschen morgen geduurd had , om half vijf uur ingezien heeft. Doch, zoo de Kamer
het terrein niet is , waar de behandeling van zoodanig onderwerp
nut heeft, is daarom het gebruik van een zoo krachtig en herak
middel als het regt van enquete vergund ? ik twijfel er zeer aan.
Heeft een Minister verkeerd gehandeld , de wet op de ministeriele
verantwoordelijkheid en ook het strafwetboek is daar ; doch voorzeker heeft in 1848, althans in deze vergaderzaal, toen de Grondwet tot stand kwam , niet ligt iemand met enquele zoodanige censuur bedoeld der maatregelen van het administratief beheer.
Ik erken , ja, de zaak is voor behandeling in deze Kamer eigenlijk niet vatbaar; maar ik laat oniniddellijk volgen : is hetgeen van
regeringswege medegedeeld is , niet genoeg ter beoordeeling buiten
deze vergaderzaal, in de stilte van het binnenvertrek ? Is het nalezen van de uitgebreide redevoeringen en stukken , waarin , gelijk
de afgevaardigde uit Delft gezegd heeft, met openhartigheid en
rondheid de Ministers van Kolonien en van Finantien de bijzonderheden hebben medegedeeld, is dit, gevoegd bij het aanbod van
den Minister van Kolonien , om later alle inlichtingen te geven,
die mogten verlangd worden , te weinig om daarin te berusten?
zou er inderdaad uit eene enqude , indien ze geoorloofd kon zijn,
meer licht kunnen worden verwacht?
Wat is reeds nu blijkbaar ? Ik ontveins uiet dat er misschien
gegronde aanmerkiugen zijn omtrent het aanvankelijk deelgenootschap van den muntmeester , omtrent zijn invloed op de voorwaarden der aanbesteding, omtrent het verleenen van vrijdom en wat
dies meer zij , en dat de Ministers zich misschien vergist hebben;
maar wanneer hierop de afgevaardigde uit Rotterdam*, gewezen
Minister van Finantien , met den Franschen staatsman uitroept:
„c'est plus qu'un crime , c'est une faute,'s dan vraag ik, of
hij, met het oog op het verleden of op de toekomst, in Nederland
feillooze Ministers begeert. Voorwaar het is niet weinig dat van
ooze Ministers gevergd wordt. Bij voorbeeld , terwij1 een Minister
van Kolonien moet wezen bestuurder van meer dan een Rijk , zal
hem met felheid worden toegerekend elke fout, die bij eene aanbesteding is begaan ! Doch wat is verder blijkbaar ? naar het
oordeel van vele leden dezer Kamer, is het duidelijk en onbetwistbaar en dat door sommigen , wier speculatie-geest gefnuikt was , het
ditmaal niet verkrijgen van doorgaans hoog berekende winsten aan
a VAN BOSSE.
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schijn of schaduw van billijke verdenking der eerlijkheid van de
Ministers bestaat.
De eerliikheid der Ministers , dit is de hoofdzaak ; allezins te
regt heeft de afgevaardigde uit Delft ons hierbij bepaald. Wij
hebben dezen morgen gehoord , dat de voorstellers van de enqulte
verre van zich afwerpen het denkbeeld van die verdenking. Ik ben
overtuigd van hunne goede bedoeling , van hunne opregtheid ; ik
ben verzekerd dat zij er Diet aan denken eene smet van dien aard
op de Ministers te willen werpen ; maar ik zeg, met den afgevaardigde uit Delft , er is hier , ook tegen hun wil en dank, prote8tatio actui contraria; deze Memorie van Toelichting verzacht en
verzilvert , maar neemt niet weg hetgeen wij gisteren van den afgevaardigde uit Maastricht hebben gehoord.
Zijn de Ministers met eerliikh,eid te werk gegaan ? hierop komt
het aan ; hierop heeft zonder schroom de Minister van Finantien
zelf het onderzoek gebragt , in de zitting van 5 December : „Ik
vraag u, Mijnheer de Voorzitter , wat is de beteekenis van zoodanige aantijging, wanneer men komt zeggen , een ambtenaar zal eene
bepaalde som ontvangen , als eene levering gegund wordt aan een
bepaald fabrikant ? Mijn ambtgenoot , wien men dit kwam zeggen ,
er herhaaldelijk bijvoegende: „Ik zeg u dit , als Minister", bragt
de zaak ter mijner kennis , omdat de ambtenaar, van wien hier sprake
was , onder mijn Departement behoort. „Welken invloed nu, vraag
ik u, kon die ambtenaar hebben gehad op de gunning ? Naar het
mij voorkwam , was dat eerder eene beschuldiging tegen mijn ambtgenoot, want deze is het die de levering heeft gegund. Men zou
er dus bijna uit moeten opmaken , dat de beschuldiging werd bedoeld , als zou die belofte aan den Minister gedaan zijn en deze de
beloofde 80M met zijne ambtenaren gedeeld hebben."
In den grond der zaak , is de verdenking , en die moet men
niet , waar verdediging aanvangt , terugnemen : zou welligt de Minister van Kolonien zich geldeliik hebben bevoorregt?
De Minister had deze beschuldiging , deze insinuatie , van den
beginne af kunnen beantwoorden met het stilzwijgen van verontwaardiging en verachting. Hij heeft dit niet gedaan ; hij zelf
heeft, van den beginne af tot op den huidigen dag , weer dan
iemand medegewerkt om aan de aanklagt die groote proportien
te geven , waarvan nu misbruik gemaakt wordt ; de Minister
heeft zelf onmiddellijk mededeeling gedaan aan zijn ambtgenoot:
dit is de gewone manier niet , wanneer men bij het smooren
van onderzoek belang heeft. De twee Ministers hebben bijeengeroepen de conferentie , waarvan een soort van proces-verbaal aan
ons is overgelegd. Het is merkwaardig dat het zooveel moeite
heeft gekost den Minister van Finantien over te halen tot mededeeling van een stuk , waaruit openbaar is dat hij door wien,
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naar men zeide , de insinuatie geschied was , zoodra hij ter verantwoording geroepen werd , ze niet volgehouden heeft. De Ministers zelve zijn grootendeels oorzaak geweest dat de zaak zoo
uitvoerig in deze Kamer ter sprake gebragt werd. Wat nu , indien zij gedaan hadden wat vroeger , zoo ik mij wel herinner ,
door andere staatslieden geschied is , die, in moeijelijken toestand
geraakt eindelijk zeiden : de Vergadering kieze voor wien zij
meer crediet heeft , voor de Nederlandsche Ministers of voor een
buitenlandschen diplomaat ? 1 Er is hier quaestie , zeide het lid uit
Maastricht , van politieke eerlijkheid , van de naauwgezetheid en
ijver , waarmede de Ministers de landsbelangen hebben behartigd.
Dit is de quaestie niet ; herinner u slechts hoe van het uitmuntende slot der rede van den Minister van Finantien melding
is gemaakt. Bovendien heeft men dit voorgesteld als grootspraak
en ophef. Zou zoodanig verwijt hierop toepasselijk zijn ? De
Minister had even goed kunnen wijzen op Nederlandsche Ministers , op Ministers van Finantien , als Gogel en Appeliu8 , die bij
het beheer van 's lands geldmiddelen zich zelven althans niet
hebben verrijkt. Den eigen lof „ik ben althans een eerlijk man"
zou elk hunner, en zou ook Mole, tegen dergelijke aantijging
hebben gesteld. Elk onzer zou , bij dergelijke beschuldiging , gedrongen zijn (zonder dien weerslag van het eergevoel als zelfverheffing te beschouwen) tot dezelfde lofspraak. Het heeft mij leed
gedaan dat de kreet van het hart als zelfverheffing ten toon gesteld is.
Nu zegt men : ik heb slechts de politieke, niet de gewone eerlijkheid bedoeld ; dit aangenomen zijnde , ligt het gevaar niet juist
hierin , dat de distinctie , in deze Kamer gemaakt , buiten de Kamer door velen niet gevat wordt ? In verband met al wat omtrent
deze zaak geschreven en gezegd is , kan het niet anders of bij een
groot deel van het publiek zal een geheel andere indruk worden
gemaakt : daar wordt de verdenking in den gewonen zin van eerlijkheid verstaan. Om de enquete te verkrijgen, wijst men nu op
de eene beteekenis van het woord ; ik vrees dat, wanneer zij verkregen ware , de andere beteekenis in dagbladen en elders op den
voorgrond zou worden gebragt.
Nog eene andere beschouwing mag ik niet achterwege laten. Er
is hier politieke bedoeling , of wil men bedoelingen daarlaten , politieke strekking ; een oorlogswerktuig , ik laat daar ter omverwerping of ter ondermijning , tot ontslag of tot discrediet , van het
Bewind. Menigeen is vroeger nog al misnoegd geweest , omdat ik
over politieke bedoelingen sprak ; ik acht dat thans niemand regt
heeft te klagen , na de discussien over den finantielen maatregel
van het vorige jaar , die van weerszijden voor de helft in dergelijk
onderzoek hebben bestaan. Ik wenschte dat er kon ingesteld wor-

1
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den eene politieke enqu'de over de redenen , waarom deze enqate
aan de Kamer wordt voorgelegd. Ik zal nu niet onderzoeken ,
vermits het Departement van Kolonien aan de orde is , waarom
thans juist zooveel verbolgenheid tegen den Minister van Finantien
en ook tegen den muntmeester zich verraadt 1 ; hetgeen ons nu bezig
houdt , is : van waar die heftige oppositie tegen den Minister van
Kolonien , eene oppositie , die niet van heden dagteekent ? Zij
heeft haar oorsprong vooreerst hierin , dat deze Minister , van den
beginne af, een beletsel is geweest tegen de ontwerpen van koloniale hervorming van sommige leden dezer Kamer. Iedereen zal
weten wie ik bedoel ; omtrent veel kan ook men met aanduiding
volstaan. Eene tweede en zeer voorname reden is , dat de Minister lid is geweest van het vorige Kabinet ; hinc illae lacrymae; van
daar het gedurig terugkomen op die vroegere betrekking; van daar
dat men dezer dagen hier zeide , ook toen het weinig te pas kwam :
„ De Minister is wel weer in verlegenheid geweest , bij voorbeeld
in April 1853 ; hij zal zich daaruit wel weten te redden "; van
daar dat , bij den aanvang der behandeling van dit hoofdstuk , een
lid uit Noordbrabant a wees op de zwakheid , die toen , volgens
hem , door den Minister aan den dag is gelegd. Het lid uit Rotterdam b begon gisteren zijne rede met te verklaren , dat hij de voile
waarheid zou spreken , ofschoon hem het gevaar van zich aldus
magtige en onverzoenlijke vijanden te maken bekend was. Hij
stond daar , naar mij voorkwam, in eigene schatting, als een slagtoffer der waarheid. Ik moet erkennen dat de wederzijdsche positie
mij van de juistheid dezer voorstelling omtrent groot gevaar niet
overtuigd: heeft. Ik althans dacht minder aan eene spreuk die hij
ons voorhield, reeds op de schoolbanken geleerd: „ Verita8 odium
parit," dan wel aan eene andere : „Manet alter mente repo8Inm."
Er is thans nog eene andere reden voor die heftige oppositie
tegen den Minister van Kolonien , namelijk dat hij met een der
uitstekendste blijken van 's Konings vertrouwen vereerd is , door
zijne benoeming tot landvoogd van Nederlandsch Indie. Hierdoor
is plotseling de hartstogtelijkheid verdubbeld. Loopen wij niet
aldus gevaar , dat het welzijn der kolonien aan de partij-inzigten
in het moederland worde ten offer gebragt ? Ik beoordeel thans
het gedrag van den Minister in 1853 niet. Meermalen heb ik
mij daarover uitgelaten ; mijn gevoelen is overbekend. Maar, indien
nu al de Minister in die dagen eenige zwakheid betoond had , dan
vraag ik aan de bestrijders (daargelaten wat zij , vooraf omtrent
de benoeming geraadpleegd , hadden moeten verrigten) of het thans,
nadat de Minister tot landvoogd van Nederlandsch Indie benoemd
i8, met de belangen van het vaderland overeenkomt , dat men van
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hetgeen men tegen dien Minister meent te kunnen doen gelden ,
zulk een verbazenden ophef maakt ?
Het kan verwondering baren dat thans wij het wederom zijn ,
mijne vrienden en ik , die voor een Ministerie 't welk op zonderlinge wijs ons bondgenootschap versmaadt en waardeert , in de bres
staan. Zie hier het antwoord : naar ons gevoel , is de wijze waarop
het Gouverneinent aangerand werd , onafhankelijk van alle partijinzigten , afkeurenswaard. Vooreerst, omdat een zoo hooghartig
behandelen van de vertegenwoordigers der Kroon zou leiden naar
omkeering van ons staatsregt. Ten anderen , omdat wij alien ,
welke politieke verschilpunten er ook mogen bestaan, met naauwgezetheid huiverig moeten zijn eenig woord in het midden te brengen , eenige daad te verrigten , die strekken zou ow , hetzij een
Minister, hetzij een lid der Kamer, noodeloos te grieven door zijn
goeden uaam te betigten , in dien zin waarin het , naar aanleiding
van deze zaak , is geschied. Was daartoe aanleiding ? kan iemand
met de hand op het hart zeggen dat er grond is om den goeden
naam van den Minister van Kolonien in verdenking te brengen ?
Ik acht dat alle politieke oppositie hier behoort te zwijgen. Ik
beroep mij op ous medelid nit Zwolle a ook gewezen Minister, en
die weet wat soortgelijke insinuatie beteekent. De zesdaagsche algemeene beschouwing der begrooting ten vorigen jare werd voor
een groot gedeelte aan de toelichting van ea punt , waaromtrent
men hem hard gevallen was , besteed. Ik prijs het ook in hem ;
ik zal er hem des te hooger om achten ; ik waardeer pligtmatige ligtgeraaktheid , waarbij , ook voor hem , het laten kleven van
smet op zijn karakter onverdragelijk geweest is. Maar ik veroorloof mij tevens hem te heriuneren, wat door anderen jegens
hem, wat toen ook van onzen kant, geschied is. In December
1853 , toen de zaak waarop ik het oog heb , ixi deze Kamer ter
sprake werd gebragt , en ik eenige bedenkingen geopperd had over
het gebrek aan openhartigheid van het vorig Ministerie , en toen
het lid uit Maasstricht mijne rede had opgevat als of ik de eerlijkkeid betwist had , heb ik mij met warmte tegen die misvatting
verzet. Evenzoo , in November 1854, mijn vriend , achter mij
gezeten ", een dergenen , die met de meeste vrijmoedigheid het gedrag van het vorig Kabinet in die quaestie hebben afgekeurd , aarzelde niet alhier, voor het oog der Natie , even als nu de geachte
voorsteller der motie van orde C , de verklaring of te leggen dat er
naar zijne ,overtuiging , bij den afgevaardigde uit Zwol enkel aan
misverstand te denken viel. Zoo behoort men elkander de hand
te reiken, ook terwij1 men in andere opzigten elkander bestrijdt.
Daarom vooral is het noodig dat onverwijld , door de motie van
orde , de weerzin der Kamer tegen het denkbeeld eener enquite
openbaar zij. Welke onderstelling toch is in zoodanig voorstel
gehuld ? De onderstelling (ook in verband met de toespraak van
gisteren) der mogeliikheid dat de Minister zich aan oneerlijkheid
,
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schuldig gemaakt heeft. Indien de Kamer dit ouderstelt , kan deze
Minister, noch landvoogd van In die , noch Minister zijn.
Meermalen heeft men in deze Kamer aan het gezegde herinnerd
„de vrouw van Caesar moet ook van verdenking vrij zijn." Evenzoo , zeide men , de ambtenaar,, evenzoo vooral de staatsman. Dit
is hier te lande niet mogelijk meer. Door de fraaije wijs , waarop
in Nederland de politieke aangelegenheden worden behandeld ,
hebben wij het zoo ver gebragt , dat de vreemdeling , indien hij
de wederzijdsche aanklagten voor goede munt houdt , het besluit
moet opmaken dat er hier , ook wanneer men alien te zamen neemt,
geen enkel bekwaam , geen enkel eerlijk en braaf politiek man is.
Ja , zoo ver heeft de kleingeestigheid onzer dagen het in de handhaving der eer van het vaderland gebragt. Onbesprokenheid derhalve voor het publiek is naauwelijks meer denkbaar ; doch althans
in deze Kamer behoort deze onbesprokenheid te bestaan.
Wanneer deze Kamer , deze hooge lands vergadering de onderstelling eener zoodanige mogeliikkeid uitsprak , is er geen ander
alternatief : Of het Ministerie Of de Kamer moet wijken.
Ik eindig met eene opmerking , die niet anders is dan de toelichting van dit laatste woord. Dit Ministerie is , naar mijne meening althans , niet sterk ; het is zwak. Zoo het , wat hoofdbeginselen aangaat , voortwandelt in het spoor van het vorige Kabinet ;
zoo de conservative partij (in deze Kamer de eigenlijk ministeriele
partij) zich even lijdelijk , volgzaam , zwijgend blijft betoonen , als
bij hoofdbeginselen , ook in de discussien over deze begrooting ;
als binnen kort de concept-wet op het onderwijs het christelijk
beginsel weert , of een zoogenaamd Christendom oplegt , waarbij op
den aard en eisch der christelijke gezindheden niet gelet wordt ;
als het Ministerie geen steunpunt heeft bij de Natie , dan kan het,
ja , het leven rekken welligt tot de verkiezingen van 1856 , maar
dan zult gij geslagen worden ; dit ligt in den aard der zaak ; in
het Fransch zou men het nog beter kunnen uitdrukken door de
spreekmanier : „ Y0148 8erez battue a plate couture." Doch nu voeg
ik er bij : als het mogelijk was dat de Kamer besloot tot eene enquelte, als de oppositie dergelijk een triumf kon behalen , als de
Kamer aldus haar zegel kon hechten aan een zijdelingschen aanval , die , in de tegenwoordige omstandigheden , zou strekken tot
vernedering der Kroon ; als een parlementair brandmerk op den
Minister van Kolonien gelegd wierd , dan zou ik , op dien
grond , tot den Minister van Buitenlandsche Zaken , die voorzeker
niet van een coup d'Etat , maar wel van een coup d'klat houdt ,
dit verlangt de
durven zeggen : ontbind morgen de Tweede Kamer;
Nederlandsche Natie nog niet , dat eerlijke staatslieden , op insinuatien welligt enkel van teleurgestelde speculanten , door het slijk
worden gesleept.
De beer Thorbecke deed wederom uitkomen dat de motie, in den ziu der
voorstanders, stelliger moest worden geredigeerd : „ anders staat het vrij de
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geene bepaalde beteekenis hebben." De heer van Hoevell verklaarde, op dien
grond voor te zullen stemmen. Zoo werd de nederlaag (die , naar mijn inzien , volkomen had kunnen zijn) verbloemd en de motie aangenomen , met
45 tegen 16 stemmen.

12 December 1855.
*ir4 In verband met het besluit der Kamer van 29 November , kwam het
mij noodzakelijk voor , bij het elfde hoofdstuk , vooral te doen uitkomen dat ,
om den aard zelven van het Rapport der Staatscommissie van 23 November
1853, een vermijden van elke verbetering voor de Emancipatie , neerkomen
zou op langdurig bestendigen van het state quo.

Op 29 November heeft de Kamer, met 45 tegen 15 stemmen,
aangenomen deze motie van orde , „ook om de emancipatie voor
te bereiden en te bespoedigen is onvertozylde verbetering der reglementen wenschelijk." Aldus werd bevestigd wat , op 3 Maart , met
eenparigheid geschied was : kennisgeving aan den Minister van.
Kolonien van het verlangen der Kamer, dat spoedig mogen worden herzien en, in het belang der slavenbevolking en van die kolonien zelve , mogen worden verbeterd de thans vigerende reglementen. Wat moet het gevolg zijn van de beide resolutien van de
Kamer ? niet anders dan onbepaald uitstel ? 1k vraag dit in het
belang en van de Kamer en van den Minister , laat ik liever zeggen , van de Regering.
1k acht dat ik heb de sympathie van bijkans de geheele Kamer,
en ik mag er bijvoegen van den Minister van Kolonien. Gisteren
is de motie van 29 November door een lid uit Almelo a genoemd
eene voor den Minister van Kolonien smadeliike motie. De spreker
schijnt weinig den loop der discussie van 29 November gevolgd
en zich niet herinnerd te hebben dat de Minister verbetering in
de reglementen ten jare 1851 gebragt , en steeds door woord en
daad welwillendheid — de wil voorzeker was goed ook in dit
onderwerp betoond heeft. Hij heeft vergeten dat de motie moest
strekken om den tegenstand te breken , dien thans de pogingen
van den Minister hebben ontmoet.
Welken tegenstand ?
Het antwoord is eenvoudig : de tegenstand ligt voornamelijk in
het aan ons overgelegde rapport der Staatscomminie van 23 November 1853. Gelijk onlangs ons medelid nit Groningen b , die
telkens zoo veel warm gevoel voor deze zaak aan den dag legt ,
heeft herinnerd, nog op 20 Junij , heeft de Minister op zijne interpellatie geantwoord : „dat er reeds op 14 Maart een aanvang
was gemaakt met de herziening der slavenreglementen ; dat er reeds
in de eerste helft van April eene voordragt was gedaan aan den
Koning tot het vaststellen van wijzigingen ; dat deze then ondera VAN DEB LINDEN.
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dat de gedachtenwisseling daarover nog niet was afgeloopen." Zoo
was het 20 Junij ; naderhand is het eerste rapport der Staatscommissie
uitgebragt , en daarop leest men , in de Memorie van Toelichting
over het Reglement op het beleid der regering in de Nederlandsche West-indische kolonien en bezittingen : „De regering was , in
afwachting der voorstellen van de Staatscommissie , zelve werkzaam
geweest met het beramen van middelen om de leemten , die in de
verordeningen van 1851 waren opgemerkt, aan te vullen. Tot dat
einde waren nieuwe bepalingeu bij haar ontworpen om het lot der
slaven te verbeteren en de magt hunner meesters te beperken. Toen
echter de zoo even vermelde voorstellen der Staatscommissie te
harer kennisse kwamen , meende zij van de uitvaardiging daarvan
te moeten afzien , ten einde geen toestand te doen geboren worden
waarvoor het werk der genoemde commissie minder passen zoude."
Bus mag ik zeggen : de tegenstand, dien de Minister om het
lot der slaven reeds nu te verbeteren ontmoet heeft , ligt voornamelijk in het rapport der Staatscommissie.
Derhalve , ZOO. als ook op 29 November is gebleken , bijna de
geheele Kamer staat met den Minister van Kolonie tegenover een
medelid , van wien, zelfs met zoodanige ondersteuning , ik niet zonder huivering verschil ; een staatsman , dien ik sedert lang eerbiedig ,
te meer omdat, al moge wijziging in het bestuur van onze OostIndische bezittingen wenschelijk zijn , ik niet kan vergeten dat
hij een der bekwaamste uitvoerders is van een stelsel , hetwelk
steunpunt geweest is en nog blijft der finantien van het moederlaud , en waarop, bij het ontwerpen van het nieuwe Reglement , de
meerderheid van deze Kamer in de hoofdtrekken het zegel gedrukt heeft.
Lou volkomene homogendteit onmogelijk zijn ? zouden wij de
ondersteuning ook van ons medelid niet kunnen verwerven waarom
niet ons verlangen is zeer beperkt. Hij zelf heeft op 29 November gezegd : leg mij verbeteringen voor , ik zal zien of ze aanuemelijk zijn. Welnu , het is reeds meermalen geformuleerd : mindere willekeur in het straffen , waarborg dat vooral het godsdienstig
onderwijs niet van de slaven worde geweerd , betere voeding ; vooral
ook (wat ik met diep leedwezen zie dat bij voortduring wordt geweigerd) verbod van de schrikkelijke boschpatrouilles. Met het oog
op hetgeen de Kamer verlangd heeft : onverunjlde verbetering , komt
bij mij de gedachte op — vooral daar reeds voor lang bepaalde
voorstellen bij den Raad van State ter tafel zijn gebragt — of
het niet , ook voor de Kamer en het Gouvernement , goed ware
(kon het wezen, ook met medewerking van ons medelid uit Amsterdam) voor het vertrek van den Minister , de hoofdpunten te
regelen bij koninklijk besluit.
Wanneer ik lees aan het einde van het Verslag der Commissie :
„In de eerste plaats moet worden gezorgd , dat de tegenwoordige
a BAUD.
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magt der meesters ongekrenkt in stand blijve, tot dat het meesterschap van den Staat hun gezag zal hebben vervangen , opdat alzoo
de ernstige gevaren van eenen regeringloozen toestand worden vermeden;" dan is er , in deze regels voor zamenwerking geen wezenlijk bezwaar ; niemand onzer zal de magt der meesters zoo willen
verzwakken dat gevaar van regeringloosheid ontsta. Eer vrees ik
blijvend verschil , om de reden waarom de Commissie zich niet met
de reglementen heeft ingelaten : „zonder eene vro uitgebreide kuisselijke juri8dietie is slavenarbeid in het veld eene onmogelijkheid."
Doch ik vrees het verschil vooral om het hoofdargument van
ons medelid , op 29 November , tegen de wenschen der Kamer :
is nu dergelijk een aandrang voegzaam ? nu , met het oog op eene
aan8taande regeling? nu , terwijl men veeleer de beslissing omtrent
de maatregelen door de Commissie voorgesteld , zij mogen dan goed
of kwaad zijn , met eenig geduld te gemoet zie ? Hier rijst de
vraag : zal dit argument der voegzaamheid, der beleefdheid , ons
weerhouden ? Iemand zegt welligt : beleefdheid komt niet in aanmerking , waar men op verbetering van het lot der slaven bedacht
is. Ik durf dit niet te onderschrijven ; althans wensch ik in het
oog te houden dat het inachtnemen van voegzaamheid jegens eene
Staatscommissie , die zoo veel arbeid aan eene gewigtige taak heeft
besteed , dat betamelijkheid, ook in de vormen van beraad, mede
van belang voor het land is. Ik zou dus niet ongezind zijn , het
argument te doen gelden , indien ik zeg niet finale regeling
der zaak , maar beslissing omtrent het al of niet aannemelijke van
de voorstellen der Staatscommissie , spoedig kon worden verwacht.
Doch ik vraag : Zal dit spoedig zijn ? kan dit spoedig zijn ?
Zal dit spoedig zijn ? — Ligt het in onze gewoonten , in onze
antecedenten , dat wanneer eene Staatcommissie verslag heeft uito-ebragt, de beslissing spoedig daar is ? Een voorbeeld , het hooger
onderwijs : in 1849 heeft eene Staatscommissie gerapporteerd , en ,
let wel, reeds in 1828 had eene Staatscommissie gerapporteerd,
en met welk gevolg ? zonder gevolg : zes jaren later , zeven en twintig
jaren later , in 1855, leven wij nog steeds in de verwachting. Hiermede kan ik volstaan ; het lot onzer meeste Staatscommissien is
genoeg bekend.
Kan het spoedig zijn ? is het rapport der Staatscommissie van
zoodanigen aard , dat er een spoedig beslissen omtrent de gehalte
der voorgestelde maatregelen mogelijk zij ?
Vooraf twee opmerkingen. De eerste betreft mij zelven. Ik
heb de eer gehad tot lid der Staatscommissie benoemd te zijn ; ik
heb mij verpligt gerekend mijn ontslag te verlangen. Ik zal de
onbescheidenheid niet begaan van hier , zonder noodzaak , mede te
deelen welke redenen mij hiertoe hebben gebragt. Ik beaem niet
en ontken niet wat daaromtrent in deze vergadering door mijne
vrienden beweerd of liever ondersteld is ; maar er is eene onderstelling door het geachte lid uit Amsterdam gemaakt , die ik onbillijk keur. Ik kom daartegen op, niet in mijn persoonlijk be31
ll.
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lang , maar om de Maatschappij ter bevordering van de emancipatie
der slaven , waarvan ik de eer heb voorzitter te zijn.
Door ons medelid is ten vorigen jare , toen ik afwezig was , van
mij gezegd : „dat het lid eener vereeniging van philanthropen , die
met eenen ijver , dien ik eerbiedig en waardeer , het staatsbelang niet
bepaaldelijk in het oog houden , maar alleen letters op het bevorderen der vrijheid, dat zoodanig lid , zeg ik , welligt gevoeld
heeft , dat hij Been deel kon blij ven uitmaken van beide vereenigingen , dat is mogelijk 1." Wanneer hij wil nagaan de grondbeginselen , naar welke de maatschappij te werk gaat („De slavernij , gelijk zij ook in de Nederlandsche k olonien bestaat , is
onvereenigbaar met de voorschriften , den geest en de strekking
van Gods heilig woord ; eene vruchtbare Evaugelie-prediking wordt
door de instandhouding der slavernij belemmerd ; eene waarlijk
heilzame vrijlating moet plaats hebben naar christelijke beginselen en met christelijke opleiding gepaard gaan ; bij de afschaffing
der slavernij behoort het punt der schadevergoeding in het oog
te worden gehouden") , dan zal hij erkennen , dat niet alleen ik
te gelijk lid van de maatschappij en van de Staatscommissie kon
zijn , maar dat ieder lid der Staatscommissie , naar de beginselen,
die ook zij op den voorgrond gesteld heeft , dit programma had
kunnen onderschrijven.
Eene tweede preliminaire reflexie raakt eene niet onbelangrijke
quaestie van constitutioneel staatsregt. In het begin van het Verslag leest men dat de Staatscommissie haar lastbrief in den ruim-

1 Hierop zeide (18 December 1854) de beer Bloat van Soeterwoude : „ De
oorzaak van het ontslag scheen naar sommiger meening veeleer daarin te
moeten worden gezocht , dat de man , die twintig jaar lang voor de afschaffing der slavernij geijverd heeft en die de quaestie zelve niet meer aan twijfel
onderhevig achtte , bij de meerderheid der Staats-commissie niet gevonden
heeft de overtuiging en den ijver, onmisbaar voor het welslagen van haar taak.
Wanneer ik nu den Voorzitter der Staats-commissie boor verdedigen de
wijziging gemaakt in de bepalingen omtrent het pandelingschap in Indie ;
een pandelingschap in 1818 afgeschaft , in 1836 hersteld , hersteld , omdat
herstel , naar zijne meening, het beste middel was tot afschaffing , dan zou
ik bijna vragen , of welligt in die Staats-commissie dezelfde omweg moest
worden gevolgd ten aanzien der slavernij , ten einde door bestendiging te
komen tot afschaffing. De gruwelen dezer dagen omtrent dat pandelingschap
medegedeeld mogen het doeltreffende , laat ik liever zeggen het noodlottige
van then omweg aantoonen. Wanneer ik een ander lid dier commissie in
het openbaar de meening boor uiten , dat eerst na langdurige voorbereiding
en beschaving der slaven aan hunne voorzigtige emancipatie kan worden gedacht , dat is na eeuwen , dan zoude welligt de indruk bij velen door dat
ontslag gemaakt niet ongegrond zijn , en zoude welligt dat geachte lid , bij
zijne bekende denkwijze door eene aftreding grooter dienst aan de zaak hebben
bewezen dan zijn aanwezen kan schenken , en haar eene zekere impulsie gegeven , die, in verband met hetgeen van deze Kamer bij gelegenheid
-der vaststelling van bet reglement op het beleid der Regering in Nederlandsch Indie is uitgegaan , ons thans de aangename verzekering doet ontNangen , dat met spoed wordt voortgewerkt en weldm een voorstel tot afschaffing
'van die commissie is te verwachten."
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sten zin heeft opgevat ; zoo zelfs dat daarin de vraag zou begrepen
ziju : „moet de slavernij , behoudens eene aanmerkelijke en toenemende lotsverbetering der slaven , worden in stand gehouden ?"
De Kamer zal zich herinneren dat in 1853, bij de behandeling
der begrooting, de afgevaardigde uit Gorinchem a eene zeer duidelijk
gestelde vraag aan den Minister van Kolonien deed , waarop deze
met de meeste rondheid heeft geantwoord : het is niet mogelijk
thans nog de quaestie aan de orde te stellen of de emancipatie
zal plaats hebben ; de vraag is alleen , hoe zal zij geschieden ?
Welnu ! is een stellig antwoord op eene interpellatie in deze Kamer, gegeven door een Minister, die het besluit heeft gecontrasigneerd , van geenerlei beteekenis voor de uitlegging van dit besluit?
Ik kom nu tot het rapport der Commissie. Welke is de aard
van dit rapport ? leder, die het heeft ingezien , zal op den voorgrond stellen dat het eene hoogst belaugrijke bijdrage is , waaraan
onbeschrijflijk veel zorg en arbeid werd besteed. Ik stel mede op
den voorgrond dat ik , in mijne beschouwing , die een zeer bepaald
doel heeft , de voorstellen der Commissie niet beoordeel ; ik wensch
daaromtrent in mijn geheel te blijven. Ik spreek hier alleen met
het oog op de aanmerking : „wacht ten minste tot de beslissing
omtrent de deugdelijkheid der voorstellen daar is," en dan maak
ik eene aanmerking, deze : het rapport heeft de zaak niet in staat
van wijzen gebragt. Waarom niet ? omdat het is , minder een
verslag dan eene uitstekende pleitmemorie, en wel van iemand die
(daaromtrent matig ik mij het oordeel niet aan) welligt gelijk heeft.
Een stuk , dat , ik zeg niet eenzijdig is , maar den schiin van eenzijdigheid heeft. Misschien zijn de argumenten van de tegenpartij
met aandacht en naauwgezetheid overwogen , het stuk zelf draagt
er weinig blijk van. De slotsom kan , ik ontken het niet , het gevolg ziju geweest eener zoodanige overweging maar die gang van
gedachten , waarbij op de bezwaren der tegenpartij werd gelet , is
niet in het stuk opgenomen ; daarom is het een opstel waardoor
eer tegenspraak gewekt wordt dan uitzigt op afdoening daar is.
Dit blijkt , bij voorbeeld , uit hetgeen de Staatscommissie zegt,
over haar eigen voorstel, over de gevolgen der emancipatie in de
Fransche en .Engelsch,e kolonien, over den toestand der slaven in
Suriname.
her moet ik in eenige bijzonderheden treden. De Kamer zal
mij dit ten goede houden , om het gewigt der zaak , om de houding van de Kamer zelve , die onverwijlde verbetering verlangt,
en omdat er , nu het reces nadert , in onze belaadslagingen althans
eenig blijk moet zijn, dat de Kamer op het belaugrijke stuk aanvaukelijk gelet heeft.
Voorzeker ik beoordeel thans den voorgestelden maatregel, de
opheffing van het meesterschap, niet. Zoo vermetel zal ik niet zijn.
Ik wil de mogelijkheid, ja de waarschijnlijkheid onderstellen van
de hoop der Staatscommissie : dat namelijk deze Nederlandsche
a
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emancipatie (de Staatscommissie noemt haar voorstel , wel niet in
Suriname, maar hier „emancipatie ,") in de gevolgen verre zal overtreffen wat in andere landen verrigt is. Maar bij velen zal de
bedenking opkomen : hoe zal de maatregel worden ten uitvoer gelegd ? Een der getuigen, door de Staatscommissie gehoord , noemde
haar plan een geraken onder het meesterschap van het Gouvernement, waaraan , zeide hij , ook al de blanken onderworpen zijn.
Misschien zal bij de uitkomst meer juistheid dan de vrager zelf
vermoedde , gelegen kunnen zijn in hetgeen aan dien getuige door
een lid der Staatscommissie gezegd werd : „zou hun lot niet op
de bevattelijkste wijze aan hen voor te stellen zijn , door hun te
zeggen dat zij slaven van het Gouvernement gewordeii zijn ?" Is
dit niet althans eene soort van liffeigenschap? Indien men al toegeeft, dat hierin juist de kiem ligt van beteren toestand , zal ,
bij den aangenomen slenter, het betere pad inderdaad gevolgd worden ? zal die vrijheidskiem in de Surinaamsche atmosfeer tot
rijpheid gestoofd , of zal ze veeleer verstikt worden ? De slaven ,
indien men ze nog zoo mag noemen , zullen , in gemeenten vereenigd , onder oudsten gesteld worden. Maar zal het bij niemand
opkomen : wordt dan die toestand (in den slaafschen dampkring
van Suriname) niet misschien soortgelijk aan dien der Israeliten
onder de Egyptenaren, die ook drijvers en ambtslieden hadden ; de
drijvers aangesteld door het Egyptische gouvernement , de ambtslieden hun oudsten ? Ondanks dit dubbel patrocinium, is , toen zij
de tigchelsteenen moesten bereiden , hun toestand niet aangenaam
geweest. Zal er ook niet spoedig overeenkomst worden ontwaard
met de keerendiensten op Java , waaraan zich ook zoo vele misbruiken hebben gehecht ? Bij het rapport is eene wet , eene soort
van grondwet , overgelegd ; maar kan het niet bij iemand opkomen :
indien het reeds in Nederland zoo moeijelijk is eene wet, vooral
eene Grondwet, ten uitvoer te leggen, hoe zal het den slaven gaan
met een Grondwet die beschermt op het papier ? Er is veel in het
rapport over een wonderlijk soort van lieden , squatters, die gaarne,
vooral wanneer zij in slavernij geweest zijn , hun verblijf kiezen in
de bosschen of aan den oever eener rivier, en bij wie, te vreden met
levensonderhoud in het vruchtbare land , de pligt der arbeidzaamheid te zeer in vergetelheid raakt. Voorzeker, wat verder van die
squatters gemeld wordt , is zeer afkeurenswaard. Maar dit daargelaten , zou het ongerijmd zijn, wanneer iemand , aan de schadelijkheid van de Surinaamsche atmosfeer voor de ontwikkeling der
legale vrijheid gedachtig, bij zich zelven sprak : ja, liever dan vrij
onder het meesterschap van den Staat , zou ik nog wel een squatter
willen zijn ?
Ik laat dergelijke bezwaren voor wat ze zijn ; in verband
met de hoofdgedachte van mijn betoog, zeg ik dit slechts : het ligt
in den aard der zaak , dat tegen een maatregel van een tot dusver
bijkans exceptionelen aard, deze en misschien nog een aantal andere tegenwerpingen zullen worden gernaakt , en daarop had , om
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het onderwerp eenigzins in staat van wijzen te brengen , reeds nu
in het Verslag, ter ontzenuwing, moeten worden gelet.
Ik wees , ten tweede , op hetgeen de Staatscommissie zegt omtrent
de gevolgen der emancipatie in de _Engelsche en Fransche kolonien.

Die gevolgen worden , op grond eener reeks van officiele bescheiden , voorgesteld als rampzalig. Maar hoe is het hier met het
audiatur et altera pars .? Ik vind alleen gewag gemaakt van zekeren Britschen zendeling, den heer Millard , wiens gunstige berigten omtrent Jamaica de Staatscommissie in haar overtuiging niet
hebben geschokt , want , zegt ze, de officiele bescheiden bewijzen
het tegendeel. Doch , hoeveel ik ook hecht aan officiele bescheiden — en ik hecht er veel aan — de officiele waarheid , vooral
in hetgeen de slaven betreft , is , zoo al bij voorkeur , niet altijd bij
uitsluiting de waarheid , en als ik bedenk door hoe velen , vooral
in Engeland, ook in de laatste jaren , van de goede resultaten ,
misschien ten onregte , nog veel melding en ophef gemaakt wordt,
keur ik het eenigzins eenzijdig, wanneer men in een persoon ,
„zekeren Britschen zendeling , den heer Millard", de gansche oppositie concentreert en overwint.
Doch er is meer. De Staatscommissie schrijft over die resultaten:
„ Het zou voor het doel , hetwelk de Staatscommissie zich voorstelt , weinig nut hebben , te wijzen op de eerste en onmiddellijke gevolgen, welke
die groote maatschappelijke omwenteling aldaar had. Aan een getal van ongeveer 90,000 onbeschaafde slaven , uitmakende de eenige arbeidende klasse
en tevens bet gros van de bevolking van eenig land , kan niet plotseling de
onbeperkte vrijheid worden geschonken , zonder dat de maatschappij , waarin
zij worden opgenomen , in eenen staat van gisting geraakt. Wanneer de
betrekking tusschen meester en slaaf de overheerschende is , en op eenmaal
ophoudt , moet aan de maatschappi i de tijd worden gegund om zich in een
anderen vorm te plooijen , alvorens men haar billijkerwijze rekenschap kan
vragen van bare nieuwe rigting."

Bij de eerste lezing zou men opmaken dat hier een bij uitstek
onbevangen oordeel zich openbaart. Ik betwijfel het evenwel. De
Staatscommissie zwijgt over de eerste jaren na de emancipatie; hoe
nu , indien juist die jaren voor de emancipatie pleiten wanneer
ik in het rapport zeif lees : „Toen in het jaar 1842 de lijdende toestand der Britsche West-Indische kolonien aanleiding
gaf tot eene parlementaire enquete, beyond de Commissie dat gebrek aan veldarbeiders en lage dagloonen eene aanmerkelijke vermindering in de stapelproducten dier kolonien hadden doen ontstaan vooral in Jamaica, Britsch Guyana en Trinidad , waar de
veldarbeiders gedeeltelijk zelven landeigenaars waren geworden , en
waar het bleek dat geringe inspanning voldoende was om aan alle behoeften te k.unnen voldoen. Maar het blijkt tevens, dat de voorstanders der emancipatie deze treurige materiele verschijnselen eenigermate vergoed achtten door „de zeer gunstige en voldoende uitkonsten,
verkregen met betrekking tot den zedelijken toestand der negers ,
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blijkbaar uit een vermeerderd en steeds toenemend verlangen naar
godsdienst- en algemeen onderwijs , uit eene aangroeijende neiging
tot het huwelijk en de pligten van het huisselijk leven , uit betere
zeden , uit snel voortgaande beschaving , en eindelijk nit een vermeerderd besef van de waarde van den eigendom en van een onafhankelijk bestaan." „Negen jaren later," — volgt er — , „waren
ook deze gunstige verschijnselen verdwenen." Negen jaren later ; doch
is het nu niet blijkbaar dat billijkerwijze , ook en vooral bij de eerste
jaren na de emancipatie , de aandacht had moeten worden bepaald?
Is het niet een trefrend verschijnsel dat de working van een schok ,
waarvan de Commissie zelve met zoo levendige kleuren het gevaarlijke schildert , wel verre van kwaad te stichten , zich , althans vier
jaren na den schok, in zoo uitstekende vruchten geopenbaard heeft?
Vier jaren ; tot in 1842 ; doch ik heb nog een ander , ook gunstig getuigenis, niet van 1842 , maar van 1848. In eene rede
van Sir Robert Peel , van 29 Junij 1848 , lees ik van de WestIndische kolonien , dat de finantiele gesteldheid van de blanken
beklagenswaard was , maar hij stelt daartegenover de welvaart van
den neder , dat is , van 95 ten honderd der bevolking ; hij vermeldt
de temporal prosperity of the negro population in the West Indies.
Hoe komt het (en daaromtrent zouden velen gewenscht hebben
ingelicht te worden door het rapport) dat tien, of laat het zijn vier
jaren na de emancipatie , de uitkomsten zoo gunstig zijn geweest ? Is bet niet waarschijnlijk dat later, door andere oorzaken,
de toestand zoo groote en noodlottige vermindering ondergaan
heeft , en de goede rigting , door de emancipatie zelve gegeven ,
gestuit werd ?
Ik herhaal het ; de waarde der bedenkingen laat ik , bij deze
vlugtige beschouwing , daar ; maar deze en soortgelijke tegenwerpingen zullen te berde worden gebragt , en, vermits de Staatscommissie ze niet vooruitgezien en wederlegd heeft , moeten wij , ook
op dit punt , levendige polemiek te gemoet zien.
Ten derde en ten laatste , wees ik op hetgeen in het Rapport
voorkomt omtrent den tegenwoordigen toe8tand der slaven te Suriname. Op welke gronden besluit de Staatscommissie dat in
tegenstelling met hetgeen ook in deze Kamer zoo dikwijls is te
berde gebragt — op Suriname althans die toestand zeer dragelijk
is ? Zij wijst , vooreerst , op het etuiten van den slavenhandel, ten
gevolge waarvan „het eigenbelang der meesters de inspraak der
menschlievendheid ondersteunde." Zij wijst , ten andere , op de Briteche emancipatie, ten gevolge waarvan het eigenbelang nog krachtiger dan te voren pleitte voor de goede behandeling van den slaaf.
Zij wijst eindelijk op het rustig blijven der slaven na 1838 en na
1848 : „de slaven van Suriname zijn, rustig gebleven, niettegenstaande bij hunne onmiddellijke naburen de banden der slavernij
in 1838 ten eenen male en met ophef werden geslaakt ; het
eenige , waarover destijds is geklaagd , kwam neder op eenige ontvlugtingen en op het bloot vermoeden dat er gisting bestond ; de
-

-
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even geruchtmakende emancipatie in Fransch Guyana in 1848
werd met onverschilligheid door de slaven van het daarnaast gelegen Suriname vernomen ; .... dit alles in aanmerking nemende ,
meende men daaruit de geruststellende slotsom te mogen opmaken ,
dat inderdaad het lot der slaven in de voornaamste der Nederlandsch
West-Indische kolonien , over het algemeen zeer aanmerkelijk is
verbeterd, en dat grove misbruiken thans tot de uitzonderingen
behooren." Deze redenering heeft mij bij de eerste lezing getroffen.
Ja , dacht ik , er moet schroomelijke overdrijving zijn in de tafereelen die men ons telkens , hier en elders , van het rampzalige lot
der slaven in Suriname opgehangen heeft ; de houding dier slaven
is de meest welsprekende wederlegging van den hartstogtelijken
ophef. Nadere overweging evenwel heeft mij , en niet ten onregte
zoo ik meen , wederom in twijfel gebragt , vooral op grond van
getuigenissen , lang nadat , zoowel de emancipatie bij de naburen
als het stuiten van den slavenhandel , geschied was. Wat schreef
de verdienstelijke zendeling , die daarom welligt in Suriname niet
heeft kunnen blijven ; wat schreef in 1848 de gunstig bekende
Otto Tank?
„Terwijl ik Suriname reeds kende , heb ik nu ook de meeste slavenlanden , in West-Indie en Noord-Amerika , bezocht en naauwkeurig gadegeslagen , met deze uitkomst , dat ik de slaven nergens aan die slechte behanWaar ziet men elders de
deling heb onderworpen gezien , als in Suriname.
negers naakt en door zweepslagen gewond langs de straten gaan ? Zelfs niet
bij den arbeid zijn de negerslaven op de Deensche eilanden ongekleed. Waar,
dan bij ons, moet de neger straf ondergaan , alleen omdat hij eene klagt
heeft ingeleverd waar worden zij zoo onmenschelijk gestraft als bij ons?"

Voorts heb ik mij herinnerd het getuigenis , ook in 1848 , van
een onzer meest geachte en deskundige landgenooten , den Minister
van Marine en Koloni6n , gouverneur van Suriname , den heer Rijk ;
reeds in 1828 had men zich beijverd in het lot der slaven verbetering te brengen ; in 1841 had hij , zelf te Suriname zijnde , zoo
hij zich vleide , een begin van regeling verkregen ; maar, neen , bij
de uitkomst , was alles afgestuit op den onwil der planters , en
dit schreef hij in een brief van 15 Mei 1848 — „ eigenlijk
is in den bedoelden zin nog niets verrigt." Voeg hier vooral nog
bij hetgeen, in 1845 , lang na de gebeurtenissen op wier gunstigen
invloed de Staatscommissie haar voorstelling gebouwd heeft, ons
geacht medelid uit Amsterdam a zelf in deze Kamer gezegd heeft.
„Ook hier is de afivezigheid der eigenaren van invloed. De tegenwoordigheid des meesters verzacht de slavernij , door de ingeschapen neiging der menschen om lief te hebben wat hun toebehoort. Maar de Surinaamsche slaaf ondervinde die verzackting
zelden ; veelal heeft hij geen meester. Want wien komt die naam
toe , daar waar de eigendom in honderden aandeelen gesplitst is P
Wie trekt zich, onder zulke omstandigheden , het welzijn van den
a BAIID.
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slaaf aan ? De administrateur of rentmeester ? Hij behoorde het
te doen, zelfs in zijn eigen belang, want nu gaat zijn rentmeesterschap van lieverlede te niet : maar zijne betrekking tot
Zou hij een gedeelte zijner
den slaaf 18 koud en zelfzuchtig.
wettige en onwettige winsten afstaan tot verbetering van het lot
der slaven ? Het zal immers zijnen tijd wel uithouden !" Vergeet ook niet wat ons medelid , met billijke verontwaardiging
tegen de planters , uitriep : „Zij schreeuwen tegen de autocratie ,
die met de pen wordt uitgeoefend , om die , welke de zweep en
den Spaameken bok tot werktuigen heeft , ongehinderd te kunnen
laten bestaan !" Let ook op het onwederlegbaar argument van de
wegsmelting der 8laven , die , onder zulke omstandigheden , zeide hij ,
ongehinderd voortgaat ; zoodat , na het aanleggen der slavenregisters in 1826 , toen er 56,529 waren , op ultimo 1843 een getal
van 11,555 meer gestorven dan geboren bleek te zijn. Is het
niet outzettend ? En wilt gij voor de belangstelling in het lot
der slaven op Suriname zelf nog een maatstaf? ik wijs op de
bij uitnemendheid lofwaardige maatschappij in 's Gravenhage gevestigd voor het godsdienstig onderwijs van de kleurlingen in Suriname. Hoe vele leden , ad 2.50 's jaars, telt de maatschappij in
Suriname ? twee en zestig.
Zou dan, wanneer we op dit alles acht geven , het rustig blijven
der slaven niet vooral ook uit andere oorzaken moeten worden
verklaard ? nit prijsselijk geduld ? uit christelijke lijdzaamheid,
waarbij ook inzonderheid aan den onwaardeerbaren invloed der
Moravische broeders behoort te worden gedacht ? Welligt ook uit
den merkwaardigen wenk , ten vorigen jare in deze Kamer, van
ons medelid uit Amsterdam : „Ik heb in maatschappijen geleefd ,
waar de slavernij bestaat , en de indruk then ik daar ontvangen
heb is , dat de slavernij niet slechts de slaven zelven , maar ook
En daar blip het niet bij ; de geheele
de meesters verdierlijkl.
maatschappij kan aan dien verdierliikenden invloed niet ontsnappen , zoodat men kan zeggen , dat elke maatschappij , waar slavernij
bestaat , eenige graden lager op de schaal der zedelijkheid geplaatst
is, dan eene maatschappij uitsluitend bestaande uit vrije menschen."
Ook bij dit derde en laatste voorbeeld van den aard der bewerking van bet Rapport, herinner ik aan de hoofdgedachte, aan
de praktische strekking van mijn betoog. Ik beoordeel de zaak
niet, ik ontken thans niet de juistheid der slotsom, waartoe de
Staatscommissie geraakt is ; maar ik zeg : ook hier is een schiin
van eenzijdigheid ; ook hier zullen deze en dergelijke bedenkingen ,
waarvan in het Rapport geenerlei melding voorkomt , alsnog worden gemaakt , en ook daarom is het tijdstip eener beslissing omtrent de voorstellen nog in een zeer verwijderd verschiet. Het
Rapport is een zeer belangrijk processtuk , doch heeft de quaestie
niet in staat van wijzen gebragt.
Ligt dan nu , zie hier de vraag waartoe deze beschouwing mij
geleid heeft, een genoegzame grond voor een (in den geest der
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Memorie van Toelichting op het West-Indisch reglemtnt) onbepaald
sitetel? Uitstel van wat ? ook van elke verbetering. De Staatscommissie waarschuwt tegen verbetering, met verwijzing naar
hetgeen in de Engelsche kolonien ten jare 1823 plaats had.
Onder den invloed van den vermaarden Canning, geen driftigen
voorstander van emancipatie, was een twintigtal bepalingen vastgesteld , de strekking hebbende om de beoogde verbetering van den
toestand van de slaven in de kolonien tot stand te brengen. „Die
bepalingen ontmoetten echter aldaar een bijna algemeenen tegenstand van de zijde der planters , terwij1 de slaven , misleid door
het algemeen verbreid gerucht eener dadelijke en algemeene emancipatie , op onderscheidene plaatsen in opstand kwamen." Geene
verbetering weer, zegt de Commissie. Waarom niet ? omdat,
in verband met het uitzigt op emancipatie, de werking op de slaven, onvoldaan over de tegemoetkoming , welligt onberekenbaar
zou zijn. Doch de Staatscommissie heeft, bij den ernstigen wenk
naar de gebeurtenissen van 1823, zoo ik acht , te wemig gelet
op het verband met hetgeen ook zij zelve heeft opgeteekend: den
Nina algemeenen tegenstand van de zijde der planters tegen
Zou niet het achterblijven juist van dergelijke
elke verbetering.

voorbereidiug als de schrandere Engelsche staatsman gewild had,
oorzaak geweest zijn der onberadenheid waarmee men , toen uitstel
onmogelijk werd , in 1833 en 1838 te werk Bing ? Zou niet die
tegenstand tegen elke verbetering de voornaamste oorzaak , althans
van de losbarsting in 1823, geweest zijn ? De slavernij verdierliikt ,
en ook het tamme dier , te veel en te lang getergd , wordt eindelijk — ik zal het woord niet uitspreken , maar de waarschuwing
acht ik , na zoo langdurig uitstel der verbeteringen , wier onverwijld
tot stand komen deze Kamer wenschelijk verklaard heeft, niet
overtollig.
Welnu ! zou het niet van belang zijn , voor den _Minister en voor
de _Kamer, dat , althans in de hoofdtrekken , de zaak tot afdoening
gebragt wierd?
In het belang van den Minieter. Men is er op uit om in hem
te berispen gebrek aan veerkracht. Indien ook dit onderwerp
bij zijn vertrek onafgedaan blijft, zijne tegenstanders zullen aan
ons ,die hem menigwerf ondersteund hebben , te gemoet voeren :
nu ja , hij heeft het goede gewild. Daarenboven is het wenschelijk, ook voor het vaderland, dat men op Java overtuigd zij :
de landvoogd van Nederlandsch Indie heeft genoegzamen invloed
in het moederland. Doch hoe nu , als de tegenstanders vermelden :
ziet, de Minister heeft zelfs Diet eene , vergelijkenderwijze geringe,
verbetering in het lot der slaven kunnen brengen zelfs niet toen
zijn eigen verlangen ondersteund werd door den herhaaldelijk
uitgesproken wensch van de Tweede Kamer der Staten-Generaal?
En nu de waardigheid der Kamer ? 1k wensch met groote bedachtzaamheid te spreken. 1k zeg alleen dit : de Kamer heeft in
een jaar tweemaal op de meest krachtige wijze haar gevoelen ken-
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baar gemaakt : eene wetgevende vergadering moet, eer zij een zoo
gewigtig besluit neetnt (en de Kamer is hieraan gedachtig geweest)
met veel schroomvalligheid te werk gam; maar, heeft zij het besluit genomen, dan houde zij in het oog dat , zoo haar poging
zonder eenig gevolg blijft , de waardigheid der Kamer op het
spel is.
Ik weet zeer wel dat de Kamer geenerlei regt heeft het Gouvernement te dwingen ; wat ik mij veroorloof te zeggen , rigt
►egering dan tot de Kamer. Ik bepaal me bij
ik meer tot de
een woord. wanneer de Kamer , geenszins met overijling, een
voorzeker niet buitensporigen wensch in eene hoogstgewigtige zaak
kenbaar gemaakt , en haar verlangen (ook dit zal men waarschijnlijk niet ontkennen) weerklank bij de Natie gehad heeft ; wanneer
desniettemin de wensch van de Kamer zoo lang onvervuld blijft,
dan is het , ook voor het Gouvernement , nadeelig dat , door nog
langer en onbepaald verwijl , de zedelijke invloed van de Kamer
(misschien is het eenige woord dat mij te binnen schiet , naar het
oordeel van sommigen wat sterk ; ik acht het evenwel juist)
worde geknakt.
Het gemeen overleg heeft hooger beteekenis dan enkel zamenwerking tot het makers van wetten. Noch de Kamer , noch het
Gouvernement , mag vergeten dat de Kamer bij de waardigheid der
Kroon, en de Kroon bij de waardigheid en kracht der Volksvertegenwoordiging belang heeft.

Onmiddellijk nam de beer Baud het woord op , in eene rede waarvan
het slot dit was : „het oordeel hetwelk de spreker over mij en over de Staatscommissie geveld heeft is, noch billijk, noch christelijk."

De Kamer zal niet verwachten dat ik zwijg, na hetgeen door
ons medelid uit Amsterdam is gezegd. Ik begin met wat in
die toespraak persoonlijk , pijnlijk, geweest is. Ik was ook nu aan
de hoogachfing, aan den eerbied , die ik sedert jaren jegens ons
medelid met de groote meerderheid onzer landgenooten koester , gedachtig en getrouw. Mij is , zoo ver ik weet , bij het improviseren , geen woord ontvallen dat strijdig met die gevoelens mag
worden gekeurd ; maar ik voeg er bij dat geene hoogachting, geen
eerbied voor iemand , wie ook , mij , zoo ik hoop , zal beletten met
vrijmoedigheid of te keuren , wat ik voor afkeurenswaard houdt
Hij heeft gezegd : uwe eigene citaten hadden u de overtuiging behooren te geven dat ik geen vriend van slavernij ben ; gij
hebt een noch billijk, noch christelijk oordeel geveld. Ik vraag,
ook aan de Kamer , heb ik gezegd of geinsinueerd dat ons medelid vriend van slavernij is ? Ik vlei mij dat hij zelf, welligt niet
nu , maar bij reader overleg , dit woord terugnemen zal.
Ik had de Staatscommissie geattaqueerd. Dit zou van mij voorzeker, althans op dit oogenblik, in hooge mate onkiesch geweest zijn.
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Ik heb mij herhaaldelijk afgevraagd, of het mij vergund was te zwijgen ; maar ik dacht dat het mij, even als aan ieder lid, betaamde
met bescheidenheid, en tevens onbewimpeld te spreken ook over dit
rapport , wanneer mij , in het belang eerier zoo gewigtige zaak , het
opperen van bedenking wenschelijk voorkwam.
Ik had mij , omtrent de reden van mijn ontslag , gedragen aan
hetgeen , toen ik afwezig was , door mijne vrienden in deze Kamer
gezegd werd. Wat heb ik verklaard ? dit : ik beagm , noch ontken wat door mijne vrienden beweerd of ondersteld is. Het is
voegzaam , dacht ik , de zaak in het midden te laten , zoolang ik
niet tot mededeeling verpligt word.
Ik zou misschien wel in de Staatscommissie zijn gebleven, indien ik mij het genoegen niet had willen voorbehouden heden de
Mijnheer de Voorzitter , ik noem
Staatscommissie te ea8tigeren.
dit een omvaardige in8inuatie; onwaardig dengene die ze gedaan heeft,
onwaardig ook , naar ik mij vlei, dengene tegen wien ze gerigt werd.
Mijn betoog is zeer ter loops behandeld : dus kan ik kort zijn.
Het rapport van de Staatscommissie was niet aanhangig. Waarom
niet ? omdat het lid uit Maastricht , op 29 November , gezegd
had dat het niet aanhangig was. Ik zal mij , gelijk ieder van ons
doet , een eigen oordeel voorbehouden , ook na de uitspraak van
een ander lid der Kamer. Het aan ons medegedeelde rapport was ,
zegt men, niet aanhangig. &Ifs niet als het tegen elke onverwijlde
verbetering, als onoverkomelijk beletsel, in den weg gelegd wordt !
Ik had van de Commissie gezegd dat zij zeer langzaam had
gewerkt. Ik constateer dat ik dit niet gezegd heb ; integendeel ,
ik heb doers uitkomen dat dit stuk is eene gewigtige bijdrage ; ik
heb de moeite , zorg en arbeid , die er aan besteed zijn , vermeld.
Ik heb tegen het rapport een verwijt van eenzijdigheid gerigt.
Neen : van eenzijdigheid sprak ik niet ; over 8chiin van eenzijdigheid wel. Ik beweer (zonder thans verder te oordeelen) dit slechts :
uit het rapport blijkt niet dat aan de argumenten van de tegenpartij gennegzame waarde is gehecht, en alzoo is het onderwerp
niet gebragt in zoodanigen eclat van wijzen , dat aan spoedige beslissing kan worden gedacht. Hierbij heeft zich mijn zoogenaamde
aanval tegen het rapport bepaald.
Inderdaad mij wordt de taak om later over dit rapport met eenige
vrijmoedigheid te spreken , door de uitkomst mijner eerste poging
en de wijze waarop eene , zoo ik dacht , op dit oogenblik te pas
komende bedenking opgenomen is , niet gemakkelijk gemaakt. De
betuiging van eerbiedige hoogachtinc , heb ik op den voorgrond gesteld. Het is zoo , de opregtheid dezer betuiging wordt in twijfel
getrokken ; maar van niemand minder had ik zoodanigen twijfel
kunnen verwachten. Ik heb , dacht ik , sedert jaren, en in de Kamer en daar buiten , in woord en schrift , meer dan eat bewijs gegeven , dat de hoogachting opregt was 1 .
1
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Ik verlang naar het antwoord van den Minister ; ik wensch , om
de Kamer niet langer op te houden , mij , zoo mogelijk , te on thouden van repliek. Is onbepaald uitstel wenschelijk voor de slaven ,
voor den Minister, voor de Kamer ? ik verzoek een ernstig overwegen van deze vraag. Niet zonder grond heb ik een beroep gedaan op de sympathie van den Minister. Ik voeg er bij dat , indien
bij de Memorie van Toelichting de Minister, voor het oogenblik
(nu is dit het geval niet meer) van onverwijlde verbetering der
reglementen afgezien heeft , dit geweest is ten gevolge van het verslag der Staatscommissie, maar niet van eenig nieuw denkbeeld ,
door haar te berde gebragt. Immers de Minister heeft zijn voorstel aan den Raad van State onderworpen zonder eenigen twijfel
met het oog op de aanetaande emancipatie.
En dus heeft hij toen ,
(in tegenoverstelling met het gevoelen der Staatscommissie , in overeenstemming met deze Kamer) geoordeeld dat verbetering der reglementen voor die emancipatie niet gevaarlijk , maar integendeel
de beste en onmisbare voorbereiding is.
i

Mijne poging om bet geschil bij te leg en viel niet gelukkig uit. In
de dupliek werd gezegd : „ De spreker uit de residentie kan worden vergeleken bij die drijvers van de kinderen Isra@s , die hij straks genoemd
heeft. Ik zeg meer ik noem hem een blank-officier , een bastiaan. Hoe,
vraagt een ieder gewis , gij vergelijkt den voorzitter van het genootschap tot
afschaffing van de slavernij met personen die met het afschuwelijkste gedeelte
der slavernij in een naauw verband staan ? Ja , in een opzigt, omdat die
spreker , even als de blank-officier en de bastiaan , zoodanig gewoon is aan
het uitdeelen van striemen , dat bij zich niet meer verbeeldt dat zij smart
kunnen veroorzaken.... Maar ik wil het den spreker niet langer euvel
duiden dat hij ook mij onder ben begrepen heeft , die zoo dikwijls zijne bestraffing ondervinden. Ik vergeef dit zelfs en reik hem gaarne de hand der
verzoening toe voor den beleedigde is de verzoening het gemakkelijkst."

Nog een woord aan het lid uit Amsterdam. Hij reikt mij , omdat hij zich beleedigd voelt, de hand der vergeving. Ik zou die
gaarne aannemen ; ik zal ook gaarne, zooveel mogelijk , iedere uitdrnkking terugnemen of verzachten , die in zijn oog , al ware het
ook ten onregte , den schijn van beleediging gehad heeft. Liever
evenwel zou ik hem overtuigen dat ik geene vergeving behoef.
Ik wil dit door twee aanmerkingen beproeven.
De eerste is deze : zoo ik mij , reeds nu , eene kleine bedenking
veroorloofd heb tegen den aard van het rapport der Staatscommissie , het is omdat , op dit oogenblik , aan het rapport het eenige
argument ontleend wordt, waarmee men het verlangen der Kamer
naar onverwijlde verbetering der reglementen bestrijdt.
De tweede betreft de voorstelling van den maatregel , dien de
Staatscommissie wenschelijk acht , mee8ter8chap van den &ad, op
eene wijs, die ons medelid gegriefd heeft ; immers ik had over die
Nederlandeche emancipatie gesproken , als of hij , met onopregtheid,
onder den naam van emancipatie , voordroeg wat , ook naar zijn
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inzien , Been emancipatie was. 1k antwoord er dit alleen op : hier
is voorbijzage der geheele strekking van mijn betoog. 1k ben niet
vermetel , niet dwaas genoeg geweest , reeds nu een eigen oordeel
te vellen , en indien ik nu en dan misschien de argumenten , welke,
naar mij voorkomt , tegen het rapport zullen worden ingebragt , op
een toon vermeld heb die hinderlijk geweest is , het heeft mijn
ooginerk niet kunnen zijn daaraan , in tegenspraak met mijne herhaalde verklaring, zonder ernstig onderzoek , mijn zegel te hechten.
1k betwijfel de opregtheid van den heer Baud in geenerlei opzigt;
ik acht dat vooral ook de heer Baud geenerlei reden heeft mijne
opregtheid in twijfel te trekken.
De heer Baud verliet zijne zitplaats en reikte mij de hand.

27 April 1856.
.4 De Minister van Kolonien , de heer Mijer , had op 7 Maart in de
Kamer gezegd dat hij , na antwoord op een brief aan den Gouverneur van
Suriname , hetgeen hij zeer spoedig verwachtte , zich beijveren zou zoodanige verbeteringen in de bestaande reglementen te brengen , als dringend
worden vereischt." Dien ten gevolge deed nu de heer van Haven , na
verkregen verlof tot interpellatie , de vraag : „is de verbetering der Reglementen in den zin van bet votum der Kamer van 29 November 11. volbragt ?
De Minister antwoordde dat te Curacao, ten gevolge van een schrijven van
den Gouverneur , ook zijns inziens zoodanige verbetering niet raadzaam , ja
zelfs onstaatkundig zijn zou , dat bij het antwoord van den Gouverneur van
Suriname nog te gemoet zag. In eene rede van den heer Blaupot ten Cate
was teleurstelling blijkbaar.
21-

1k heb eigenlijk niets te voegen bij hetgeen de voorsteller der
interpellatie en de vorige redenaar hebben gezegd ; doch ik wil
doen blijken van warme belangstelling en met bescheidenheid den
indruk mededeelen, dien de rede van den Minister op mij gemaakt
heeft. Ik ontveins niet dat hetgeen hij ons nu medegedeeld heeft,
mij minder tot genoegen strekt dan hetgeen wij op 7 Maart hebben
gehoord. Toen heeft zich , dacht ik , in het gewigtig punt van
verschil , de Minister aan de zijde der Kamer geschaard , en de
noodzakelijkheid van verbetering der reglementen, als voorbereiding
der emancipatie, erkend. Twee maal nam de Kamer ten vorigen
jare hieromtrent een bijkans eenparig besluit. Ook de vorige Minister van Kolonien heeft zich naar dit denkbeeld, zoo het scheen
uit overtuiging , gevoegd , en wat is toen gebeurd ? Toen is verschenen het belangrijk verslag van de Staatscommissie, en daarbij
is op den voorgrond gesteld, dat ook de minste verandering in
de reglementen nadeelig zou wezen voor het doel der emancipatie
en bepaaldelijk voor de verwezenlijking van het ontwerp der Staatscommissie.
Nu is dit voor mij en velen te smartelijker geweest, omdat het
ons , wegens redenen die ik mij veroorloofd heb in deze Kamer
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te ontwikkelen , toeschijnt dat in de laatste jaren welligt niets,
al is het tegen de bedoeling der Staatscommissie , de emancipatie zoo op den achtergrond geschoven en langdurig overleg schier
onvermijdelijk gemaakt heeft , als dit verslag. Indien nu met
elke verbetering in het lot der slaven tot aan de bekrachtiging
van het ontwerp der Staatscommissie moet worden gewacht, dan
is waarschijnlijk voor vele jaren de onveranderlijkheid van hun
tegenwoordigen toestand beslist. Daarom heeft het mij zoo verblijd dat en de vorige Minister nog voor zijn vertrek zich, blijkens
zijne hernieuwde poging tot verbetering der reglementen, in dit
opzigt weder losgemaakt heeft van den indruk dien ook op hem
het verslag gemaakt had, en deze Minister (indien ik mij niet ten
eenen male heb vergist in de opvatting zijner woorden op 17
Maart) onverwijlde herziening noodig heeft gekeurd. Nu echter
laat de Gouverneur van Curacao, in overeeustemming met de Staatscommissie , aan de Tweede Kamer , door tusschenkomst van den
Minister , weten , dat , door het middel dat zij noodig keurt , haar
doel niet bereikt , ja zelfs zou worden tegengewerkt. Ik vrees dat
de mededeeling van den Gouverneur van Suriname in denzelfden
zin en geest zijn zal.
Naar aanleiding van het ernstig slotwoord van den Minister,
ook nog een enkel en ernstig woord. Men wijst op den nadeeligen , gevaarlijken invloed van den aandrang dezer Kamer in het
verledene en voor de toekomst. Aldus zou voortaan alhier een
voorzigtig stilzwijgen moeten worden bewaard. Niet ligt zal ik
althans hiertoe worden overgehaald , en zoo immer in de kolonie
jets gebeurde van hetgeen waarvoor wij alien hopen dat ze bewaard
blijve, dan werp ik de verantwoordelijkheid voor het oog der Natie
van mij af, en acht dat het zou worden toegeschreven, niet aan
hetgeen nu en dan , en misschien te zelden en met te weinig kracht,
alhier gezegd is , maar aan gedurig uitstel en dralen , ten gevolge
waarvan ook thans nog voortduurt wat nu, na het door zoo vele
Natien gegeven voorbeeld, in dubbele mate een schandvlek voor
Nederland is.

30 _April 1856.
*
Nadat de heeren van Lynden en Mackay aan de wenscbelijkheid
van lotsverbetering der slaven , zonder vrees voor de antipathien van invloedrijke personen hier te lande zoowel als in de kolonien , hadden herinnerd ,
verklaarde de Minister over Suriname niet meer te kunnen zeggen dan hij
reeds gezegd had : „Ik verbeid het antwoord van den Gouverneur met het
meeste verlangen , en , als het mij in de gelegenheid stelt om dadelijk te
handelen , dan zal ik onmiddellijk al de verbeteringen aanbrengen , die noodig zijn."

1k beam al het gezegde over het vertrouwen in den Minister
van Kolonien ; ik acht hem niet in verzuim ; maar , op het hoofd-
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punt, dat ik mij veroorloofd heb gisteren op den voorgrond te
stellen , is , naar mij toeschijnt , geen duidelijk antwoord. Het
komt mij nog voor dat tusschen 7 Maart en 30 April een be-.
langrijk onderscheid is. Toen was de Minister het eens met het
votum van de Kamer; nu betwijfel ik dit. Ik moet het gewigt
der zaak doen uitkomen door te wijzen op bet Verslag der Staatscommissie. Hierdoor is de emancipatie niet naderbij gekomen ,
maar in een weer verwijderd verschiet geraakt. Immers op tweederlei wijs zal het tot uitstel leiden. Er wordt in gezegd , de
slaven hebben het zoo kwaad niet ; de vrijgemaakte slaven zijn in
zeer ellendigen toestand , de emancipatie heeft groot bezwaar. Ziedaar wat velen onzer landgenooten , ook naar aanleiding van onzen
landaard , misschien meer tot bedaren zal brengen dan ik wensch.
Het is ook mogelijk dat het ontwerp der Staatscommissie weldra
tot levendige tegenspraak aanleiding geeft, en dan is het, zonder
dat ik het verder durf beoordeelen , althans van dien aard , dat het
niet onmiddellijk af- of goedgekeurd zal worden , maar aanleiding
tot zeer omslagtige en langdurige polemiek zal opleveren. Van des
te grooter belang dus wordt de vraag , of er inmiddels al dan niet
van lotsverbetering der slaven , door herziening der reglementen ,
sprake kan zijn ; of de Kamer in het tot twee maal toe, met bijna
eenparige stemmen , uitgesproken oordeel heeft gedwaald. De hooggeachte voorzitter der Staatscommissie heeft het denkbeeld van
deze omtrent het niet wenschelijke, het hoogst nadeelige van elke
herziening, aangedrongen door het voorbeeld van onze Fransche
en Engelsche naburen. In het verslag leest men :
„ Na de afschaffing van den slavenhandel werd de wensch naar opheffing
van de slavernij steeds algemeener in Groot-Brittannie. Reeds in het jaar
1823 werd een daartoe strekkend voorstel in het Lagerhuis ter tafel gebragt,
hetwelk ten gevolge had , dat Canning , destijds eerste staatsminister, verklaarde , dat er werkelijk verbetering in den toestand der slaven gevorderd
werd , en dat het gouvernement allezins genegen was de negers voor te bereiden tot eene wettelijke gelijkstelling met de overige Engelsche onderdanen.
Hierbij bleef het niet. Een twintigtal bepalingen werd vastgesteld , de strekking hebbende om de beoogde verbetering van den toestand der slaven in
de kolonien tot stand te brengen. Die bepalingen ontmoetten echter aldaar een
bijna algemeenen tegenstand van de zijde der planters , terwijl de slaven ,
misleid door het algemeen verbreid gerucht eener dadelijke en algemeene
emancipatie , op onderscheiden plaatsen in opstand kwamen, onder anderen
nog in het jaar 1823 in de kolonie Demerary,, en een jaar later op Jamaica."

Nu heeft de voorzitter mij verwezen naar den invloed op de
slaven van het gerucht eener emancipatie , en ik daarentegen heb
de verantwoordelijkheid gebragt op de planters, die zich ook tegen
de minste verbetering hadden verzet. Omtrent de Fransche kolonien leest men :
„Op een aantal verzoekschriften , inzonderheid van eenige duizenden werklieden te Lyon , werd in 1845 eene wet uitgevaardigd , behelzende nieuwe
bepalingen ten aanzien van de voeding, de werkuren en dagen , het regt

van vrijkoop (le droit de rachat), de godsdienstige opleiding en de eigen-
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domsregten der slaven en de strafbevoegdheid des meesters. De omwenteling
van Februarij 1848 hakte den Gordiaanschen knoop door. De natuurlijke
gevolgen van deze onberaden emancipatie lieten zich niet wachten ; de rust
werd gestoord ; moord en vernieling waren de eerste daden der vrijgemaakten."

1k schrijf dit noodlottig gevolg wederom niet toe aan de menschlievende wet van 1845 , maar aan de omwenteling van 1848, die
niemand onzer in bescherming neemt.
Dit vraagpunt omtrent de wenschelijkheid van verbetering, v6Or
de emancipatie moet beoordeeld worden , niet enkel naar een brief
van den Gouverneur van Curacao of Suriname , maar ook in het
moederland op algemeene gronden , als een problema van het uiterste belang. En nu zou ik wenschen van den Minister te vernemen , dat het vraagstuk nog niet tegen het votum der Kamer door
hem beslist is en dat hij het zal overwegen , in verband niet enkel
met berigten uit Suriname.
Ik voeg er bij dat ik , met mijn vriend uit Arnhem a tot dus
ver de herziening der reglementen als prakti8che voorbereiding tot
emancipatie be,schouw; ook dat de Minister , met de Oost-Indische
zaken in onderscheidene betrekkingen zoo bekeud, omtrent de
West-Indische volkplantingen wel in het oog zal moeten houden
de tenaciteit, ook in het min goede , aldaar , welligt ook op officiele berigtgevers , niet zonder eenigen invloed ; zoodat in het
moederland , bij het nagaan van de beteekenis der woorden , altijd
ook op de atruosfeer der West-Indische maatschappij moet worden
gelet , en hetzelfde woord , bij v. „behoorlijke handhaving der reglementen" misschien in Nederland en Suriname niet volkomen denzelfden zin heeft
••■••••■■•

`.3 De beer van Hoevell deed de volgende motie : „ De Kamer , van
oordeel dat de redenen welke den Minister van Kolonien , volgens zijne
verklaring , weerhouden de noodige maatregelen te nemen om het lot der
slaven , in afwachting hunner emancipatie, te verbeteren , onvoldoende zijn
en enkel tot uitstel dier emancipatie kunnen leiden , gaat over tot de orde
van den dag." De Minister van Buitenlandsche Zaken, na een apologie
der staatkunde van bet Kabinet , verzette zich daartegen , ook in het belang,
zeide hij , van de waardigheid der Kamer.
3

2 .... Nu kom ik tot aangenamer taak; ik wil , naar mijn gering vermogen , den Minister van Kolonien ondersteunen tegen de motie
van den afgevaardigde uit Almelo. De Minister van Buitenlandsche Zaken gaf daarover een uitvoerig betoog. Ik verzoek evenwel den Minister van Kolonien zich niet to verbeelden dat zijn
ambtgenoot hem uit gevaarlijken toestand heeft gered. Deze motie is niet gevaarlijk ; zij heeft geene kans ; zij is te sterk. Met
1
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het lid uit Almelo wensch ik dat de Kamer haar standpunt behoude; ook de Kamer mag niet ligtvaardig van een besluit , na
nip beraad genomen , afgaan ; een besluit met stellige beloften der
Regering in verband. Maar deze Minister is niet in verzuim ; in
het spoor van zijn voorganger , is hij aan afgelegde beloften indachtig geweest ; gelijk er eenheid behoort te zijn van een Ministerie,
zoo is er ook verband tusschen een Minister en dengene die hem
in het departement voorafging. Blijkens de verklaring heden afgelegd , schaart de Minister zich nog , even als op 7 Maart , aan
de zijde der Kamer. Hij blijft op zijn standpunt , te gelijk het
ooze; de Kamer moet er ook op blijven. Derhalve stel ik voor
de motie veel zachter te maken , cvenwcl zoo , dat de bedoeling
van den spreker uit Almelo worde bereikt. „De Kamer , volhardende bij haar votum van 29 November , gaat over tot de orde
van den dag."
Deze motie werd aangenomen met 29 tegen 24 stemmen.

29 April 1857.
*** Het drukpers-reglement voor Nederlandsch Indie , gearresteerd bij
besluit van den Gouverneur-Generaal van 10 November 1856 , werd door
velen onvereenigbaar geacht inzonderheid met het voorschrift van Art. 110 van
het Regerings-reglement, omtrent „onbelemmerde toelating behoudens ieders
verantwoordelijkheid" van in Nederland gedrukte stukken. Vooral kwam
men op tegen de aansprakelijkheid en strafbaarheid van den verspreider ;
in verband ook met uitdrukkingen eener Nota van toelichting , door de dagbladen medegedeeld en waarvan de eclitheid door den Minister noch erkend
noel' ontkend werd. In die strafbaarheid meende •men eene poging te zien
om , onder schijn van repressie , het preventief systema in te voeren , tegen
den zin en geest van de wet. Schriftelijke behandeling met eene Commissie
nit de Kamer a bragt deze , in een nader Verslag van 15 April , tot de
conclusie „om het Verslag te doen drukken en aan de leden rond te deelen, en een afschrift daarvan aan den Minister van Kolonien te zenden ,
met uitdrukking van de overtuiging der Kamer, dat het reglement op de
drukwerken in Indie eene herziening behoort te ondergaan."
Op 27 April werd hierover de beraadslaging geopend den volgenden
dag deed de beer Hoynck van Papendrecht de motie: „ De Kamer is
van oordeel dat bet reglement op de drukwerken in Indie is in strijd met
den geest en de bedoeling van art. 110 van het Indisch regeringsreglement
en mitsdien herziening behoeft , en dat , althans voor zoo veel de uitvoering
der tweede alinea betreft , en behoefte bestaat aan regeling door de wet."
Mij kwam verwerping van de motie en amendement der conclusie wenschelijk voor. Met eenvoudige toezending van het Nader Verslag, zonder de
scherpe bijvoeging , zou het oogmerk der Commissie bereikt en tevens billijkheid jegens den Minister worden betracht.

Mijn amendement is eenvoudig : weglating van de laatste regels
der conclusie : „met uitdrukking van de overtuiging der Kamer,
a
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dat het reglement op de drukwerken in Indie eene herziening
behoort te ondergaan.
Ter bepaling van het standpunt waaruit ik deze wijziging voorstel , ter voorkoming van misverstand , zij eene en andere voorloopige aanmerking vergund.
.Vooreerst , ik heb altijd 1 behoord onder hen die ten voordeele
van de Nederlandsche drukpers , tusschen het al dan niet in het
Moederland gedrukte , onderscheid hebben verlangd.
Ten andere . met het geachte lid uit Rotterdam wensch ik dat
het regt van kritiek dezer Kamer door geenerlei grenzen worde
beperkt , behalve — en dit zal ook hij verlangen hierdoor,
dat deze Vergadering (naar mate ze hooger staat , te meer) zich
niet compromittere , ten gevolge van een onbillijk en voorbarig
oordeel, en het regt van beoordeeling altijd in verband brenge
met de grondslagen van het constitutioneel staatsregt.
Ten derde : ik ben voorzeker niet onvoorwaardelijk lofredenaar
van het regiment, veel minder nog (ik laat de quaestie omtrent de echtheid daar) van die eerste Nota van Toelichting.
Ofschoon ik er bijvoeg, dat ook deze Nota — welke, indien zij
echt is , een voor ons alien betreurenswaardig voorbeeld levert van
misbruik van vertrouwen — in deze Kamer , mijns inziens , al te
ongunstig is beoordeeld.
Eindelijk dit reglement , zeide men , is gerigt tegen de koloniale
oppositie. Ik zou het betreuren , niet omdat ik van die oppositie
onvoorwaardelijk vriend ben (ik ben geen opposant op koloniaal
terrein , het is mij reeds leed genoeg dat ik hier altijd opposant
moet zijn) maar om dat ze nut , groot nut , gedaan heeft en ook
in het vervolg kan doen. Bovendien , de strekking om ze uit Indie
te weren, houd ik voor ijdel ; het kan niet , en ik zou het betreuren , wanneer men zich voorstelde dit doel te kunnen bereiken ,
omdat voor de Regering illusie een gevaarlijk oorkussen zijn zou.
Ik wil de noodzakelijkheid van waarborgen tegen de nadeelen van
de drukpers niet wegredeneren ; mij dunkt dat men de koningin
der aarde ook door het straffen van onwaardige dienaars vereert ;
maar het beste , edeiste , misschien eenige middel om de gevaren
van een slechte drukpers te ontgaan , is , niet dat men ze weert ,
maar dat men ze weerlegt.
De conclusie van de Commissie strekt tot herziening van het
reglement op de Indische drukpers. Wat beteekent herziening ?
wat beteekent het hie? ? Niets meer dan , volgens letterlijke overbrenging , revisie ? of ook afkeuring , strenge afkeuring van het
reglement ? Niets meer ? niet ook censuur van den Minister, zelfs
in den zin van censura morurn ? Kan het worden ontkend dat de
Kamer, door aldus herziening te verlangen , gerekend zal worden
te verkiaren dat het reglement tegen art. 110 van het regerings1
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reglement strijdt ; ja zelfs dat dit, willens en wetens , niet contra
legem , maar , wat in mijn gevoelen erger is , in fictudem legis
geschiedt ? zal niet , door aanneming van de conclusie, deze gedachte , als oordeel en vonnis der Kamer , worden geformuleerd
De eerste tegenwerping zal zijn : hoe kunt gij dit onderstellen.?
is de onderstelling niet ongerijmd , met het oog op het personeel
der Commissie ? daarom een enkel woord over de wij ze waarop
de Commissie tot eensgezindheid in het concluderen geraakt is.
In het eerste Verslag is de inhoud sterk en de conclusie, uit den
aard der zaak , bij uitnemendheid zacht. Welligt heeft Coen de
bewustheid dat , voor als nog , bij een voorloopig onderzoek , de
conclusie zacht zou moeten zijn, tot overeenstemming in den krachtigen inhoud geleid. Maar in het Nader Verslag zien we
juist het tegendeel. Na de inlichtingen van den Minister, heeft
zich in de Commissie meerderheid en minderheid gevormd , en de
zeer levendige polemiek is geeindigd met eensgezindheid in de uitkomst die aan de Kamer ter bekrachtiging voorgelegd wordt ; dat
is , in fellen aanval tegen. den Minister. Hoe is dit mogelijk ?
op dezelfde wijze, als zoo menigmaal iets soortgelijks plaats heeft;
omdat eenheid van zin op de dubbelzinnigheid van het woord herziening berust. De minderheid zal gedacht hebben : wij hebben nog
al aanmerkingen gemaakt ; ook in eene Commissie kan men niet
altijd polemiseren; laat ons tot iets komen, dat, zonder nadeel voor
de zaak , blijk van onderlinge welwillendheid zij. Welnu, tegen
het denkbeeld van herziening kan zoo groot bezwaar niet zijn.
Herzien is naslaan in het reglement , of, naar aanleiding van hetgeen door de Commissie gezegd is , hier en daar verbAering kan
worden gebragt. Ook is er geen dwang tegen den Minister ; hij
kan overtuigd worden hij kan aan het verzoek gevolg geven , hij
kan het ter zijde leggen. Ik vrees evenwel , dat de aldus redenerende minderheid niet bedacht heeft , vooreerst dat de zin eener
dubbelzinnigheid bepaald wordt , niet door de willekeur dergenen,
die ze gebruiken , maar, ook tegen hun wil en dank , door de omstandigheden waarin ze gebruikt wordt; ten andere, dat het woord,
onschadelijk , indien het met de vele opmerkingen was gebleven in
de adstructie van het voorstel , gevaarlijk is geworden door de opueming in de conclusie zelve ; zoodat de zachte , bijkans vriendschappelijke toon van de minderheid , in het nader Verslag , aan
den Minister evenmin baat , als in een regtsgeding iemand aan
liefelijke consideranten veel troost heeft, wanneer het dispositief
tegen hem gerigt is.
Aanneming van deze conclusie is , in de algemeene schatting,
aan veroordeeling van den Minister gelijk. Dit kan men zich ontveinzen ; men kan doen, gelijk gisteren ons medelid uit de hoofdstad a die , na een warm en uitmuntend betoog ten gunste van den
Minister, de ongunstige conclusie, tot mijne verbazing, beaemd heeft.
Zoo immer,, is hier wel de spreuk toepasselijk : desinit in pi8cem
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mulier formo8a 8uperne. Het heeft mij ook eenigzins leed gedaan
dat ons medelid uit Hoorn , na gepaste en treffende waarschuwing
tegen de conclusie , waarschijnlijk inedegesleept door dit voorbeeld,
verklaard heeft dat hij welligt tot goedkeuring zou worden overgehaald. Ontveinzen baat niet. Wij hebben daarvan verscheidene
voorbeelden in de parlementaire jaarboeken van deze Kamer. Op
een wijs ik , dat ons nog levendig voor den geest is. Het gold
ook een koloniaal belang ; mijn vriend uit Gorkum b stelde eene
motie van orde voor, die op zich zelve zeer flaauw was'. Waarom
konden wig daarin berusten ? omdat ook die flaauwe motie door
de omstandigheden krachtig genoeg was. En wat is toen gebeurd?
toen zijn er leden geweest , aan wier taktiek en parlementaire behendigheid ik hulde bewijs , die , om de kracht van den aanval te
breken , zelf gesteind hebben voor . de motie die tegen hen gerigt
was. Is daarom hun uederlaag minder duidelijk geweest ? heeft
iemand in het votum der Kamer iets anders gezien dan vrijspraak
van den Minister ? Nu zal het tegendeel plaats hebben ; geen kunstige wending zal beletten dat aanneining der conclusie als veroordeeling van den Minister worde beschouwd.
De conclusie wordt aldus eigenlijk een vonni8. Nu zou ik kunnen vragen : is dit geoorloofd ; mag de Kamer aldus uitspraak doen
in dergelijke zaak ? Indien men aan den Minister verwijt in fraudem legi8 gehandeld te hebben, dan behoort men tevens zelf niet de
toepasselijkheid voorbij te zien der wet op de ministeriele verantwoordelijkheid. Neemt men , als antecedent , aan dat het vonnissen
van een Minister bij eenvoudige motie van orde vergund is , dan
ontneemt men zijdelings al de waarborgen , die het in de wet op
de ministeriele verantwoordelijkheid afgebakende voetspoor den beklaagde verleent. Terwijl men den Minister beschuldigt eene wet
te ontduiken , doet men het zelf. Doch , aangenomen dat het geoorloofd zij , dan moet ten minste ieder lid op den voorgrond stellen dat hij , als regter, een votum uitbrengt over hetgeen hier eigenlijk hoofdpunt is ; de vraag , of de Minister een in juridieken zin
preventief systeem, door een omweg , in de wet heeft willen brengen ? Als regter : zoodat hij zich afvrage , niet of het hem voorkomt dat het reglement met art. 110 in strijd is , maar of dit
bewezen, of dit ontwijfelbaar is ? en — ik mag er dit nu vooral
wel bijvoegen , nadat zoo veel over de weglating van boos opzet in
het reglement geklaagd is — of de Minister, met opzet , zich aan
het bedrijf schuldig gemaakt heeft ?
In het voorbijgaan moet ik hier van de eerste Nota van Toehating gewag maken ; niet als of ik dit stuk onder mijne bescherming zou willen nemen , maar omdat de ongunstige indruk gedeeltelijk te wijten is aan de onderstelling dat het meer dan eens
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gebezigde woord „voorkomen" de strekking om sluiksgewijze een
preventief systeem in te voeren verraadt. Niet slechts vind ik
hiervan geen bewijs , voor een regter genoegzaam ; maar het komt
mij integendeel duidelijk voor dat de Nota niets anders bevat dan
wat , in het Nader Verslag der Commissie , door twee leden gezegd
is : „het doel van iedere strafwet is ook preventief; het kwaad te
voorkomen en van het bedrijven daarvan of te schrikken ," en wat
gisteren het lid uit Amsterdam a aldus uitgedrukt heeft : in iedere
repressie is een preventief element.
iLaat ons nu eenigzins nader de cardo quaestionis bezien : het
treffen van den verspreider.
Hoe is het mogelijk , heeft men gevraagd , dergelijke bepalingen
in het reglement te brengen ? zich te beroepen op hetgeen hier
en elders geschiedt ? weet de Minister dan niet dat de verspreider in Indie in geheel exceptionelen toestand verkeert, om de eenvoudige reden dat bijkans nooit de schrijver kan worden bereikt ?
alzoo zal niemand den moed hebben in Indie verspreider te zijn.
Wat sal het gevolg wezen ? gelijk ons medelid uit Breda b in
zijne belangrijke rede zeide : het straffen van den eenvoudigen
verspreider is de dood der vrijheid van drukpers ; zoo vernietigt
men het amendement van den heer Mackay zoo handelt men in
fraudem legi8. Dit alles is volkomen juist ; het nee plus ultra van
juistheid , namelijk in de eenzijdigheid. Doch audiatur et altera
pars. Daar komt het lid uit de hoofdstad ; en wat zegt deze, in
zijne doorwrochte rede , waarop ik tot dus verre nog geen antwoord
heb vernomen ? Stel den verspreider vrij , wie is dan verantwoordelijk ? ziet gij niet dat de speciale toestand van Indie bet vrijlaten van den verspreider, zeer denkbaar in andere landen , aldaar
ongerijmd maakt ? vrijlating van den verspreider is de dood der
verantwoordelijkheid ; z66 ja z66 vernietigt men het amendement
van den heer Mackay ; z66 , ja z66 handelt men in fraudem legis.
Non liquet. Er is gelijkheid van bezwaar. Er is evenwel iets
dat weer ten voordeele van den Minister pleit. Dit heeft de Minister zelf, seer te regt , doen uitkomen in het eerste deel van,
zijn vertoog. Ik bedoel de algemeene strekking , die jaren achtereen ook in deze Kamer, omtrent de drukpers in verband met OostIndie , de overhand gehad heeft. Ik stel mij nu geen partij ; ik
vraag nu niet : was het goed of was het kwaad ? ik constateer slechts
dat de invloed eener verklaarbare gehechtheid aan de directe en
indirecte voordeelen der overzeesche bezittingen op de gemoederen
steeds zeer groot is geweest ; zoodat men , in koloniale zaken , en
vooral in deze zaak , tot regel gehad heeft : zooveel vrijheid als bestaanbaar is met rust en orde ; vooral niet omgekeerd , vooral niet
1 De onbelemmerde toelating der in Nederland gedrukte werken was, door
een amendement van den beer Mackay, in Art. 110 van bet Regerings -
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enkel zooveel rust en orde als de vrijheid veroorlooft. En zou het
amendement van mijn vriend, den heer Mackay, geboren zijn buiten
die atmosfeer ? zou die algemeene beschouwing daarop geenerlei
invloed gehad hebben? zou de meerderheid der Kamer op dat oogenblik , als ware het , buiten zich zelve geraakt zijn ? Optimus UXU8pis que suorum verborum interpres; die regel heeft evenwel ook
grenzen. Mij dunkt, het kenmerkende van het amendement is dat,
terwiji iedereen zooveel vrijheid wil als mogelijk is , dit mogelijke
sterk geaccentueerd, zooveel vrijheid als eenigzins mogelijk , en althans geenerlei preventive maatregel , doch , let wel ! voorzeker ook
niet eene illusoire, maar eene wezenlijke verantwoordelijkheid , verlangd wordt. De groote moeijelijkheid ligt in het vereenigen van
onbelemmerde toelating en handhaving van rust en orde door verantwoordelijkheid. De Minister meent een middel gevonden te
hebben , het eenige middel , en heeft de adhaesie van de minderheid der Commissie. Welaan , bestrijder ! toon een beter middel , of,
zoo niet , vraag , met den vorigen landvoogd , herziening van art.
110 van bet algemeen regeringsreglement. Daarom heeft ook de
Minister gevraagd : gij wilt herziening , in welken zin ? De spreker
nit de hoofdstad heeft zich zeer ligt hiervan afgemaakt. Wel,
zeide hij , dit spreekt van zelf: in den zin der discussie; de Minister zal ze met aandacht overwegen en , naar aanleiding hiervan,
het reglement herzien.
Neen , dit gaat niet aan. We moeten voet bij stuk houden , die
uitvlugt kan ik niet aannemen. Hij wil dat de Minister lette op
de gevoelens van de redenaars die herziening gewenscht, verzocht,
en daarvoor, om zoo te zeggen , gepetitioneerd hebben. Aan den wensch
der petitionarissen moet worden voldaan ; zeer wel ; maar hoe? a
vraag dit te eer,, omdat we, naar het schijnt, groote dingen te
gemoet gaan. Wij hebben gisteren reeds vernomen , dat , zoo de
eerste Nota van Toelichting echt is , van welke echtheid men te
voren verklaard had volkomen overtuigd te zijn , de steller, die
man , „isle homo ," niet aan het Bewind zou kunnen blijven. Wij
hehben dus een anderen Minister in het verschiet, die het reglement
zal herzien. Het zij zoo , indien het belang van kolonie en moederland deze verwisseling vordert. 1k houd mij overtuigd dat er
leden in deze Kamer zijn , die meenen dat zij het probleina, vereenigen van onbelemmerde toelating met verantwoordelijkheid, veel
beter dan de Minister zullen oplossen ; zij zullen althans ijverig
naar het middel zoeken. Zoeken ? neen ; dat niet. Dan kon
het gebeuren , er zijn voorbeelden van , dat , na acht maanden
zoekens, hetzelfde, volkomen hetzelfde, of, ook hier zijn voorbeelden van , iets dat nog minder aannemelijk ware , voorgelegd
wierd. Gij zult het vraagstuk oplossen : maar hoe? Wij verlangen niet onmiddellijk een gewijzigd drukpers-reglement; alleen omtrent het eene groote verschilpunt , duidelijk preciseren der hoofdtrekken van het ontwerp waarin uw elixir concordiae zal bestaan.
Evenwel, dergelijk plan in de hoofdtrekken zou behoorlijk moeten
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worden onderzocht; wij moeten , om u de uitwerking te vertrouwen , van de deugdelijkheid der hoofdomtrekken overtuigd zijn.
De aanneming der conclusie zou dus ook alzoo voorbarig zijn; bovenal mogen we ons , door het lokaas uwer bespiegelingen , niet
laten verleiden om bij summier proce8 een vonnis, ik zou bijna zeggen eene soort van strafoefening , uit te spreken over den Minister.
Ik zou zoo gaarne beproeven om , zoo niet de gansche Commissie dit denkbeeld zou te stout zijn althans twee leden tegen
de conclusie te doen stemmen. Dit acht ik gansch niet onmogelijk. Reeds heeft de spreker uit Hoorn " doen opmerken dat het
hoofdbezwaar der twee leden is weggevallen door de mededeelingen
van den Minister. Neem de vier punters waaromtrent, aan het
einde van het Nader Verslag, de Commissie eensgezind was. Wat
is er van overgebleven ? N°. 1, de onduidelijkheid , vervalt door
hetgeen de Minister mar Indie geschreven heeft ter wegneming
der mogelijkheid van misverstand ; n°. 2 betreft niet de Nederlandsche drukpers; n°. 3, de verpligte onderteekening , is insgelijks door
den Minister buiten toepassing op Nederland gesteld ; n°. 4 , de
cautie van den handelaar enkel in Nederlandsche drukwerken , is
door den Minister een cases non dabili8 genoernd, waaruit volgt
dat case quo de Minister het gevoelen der Commissie beaernt.
En hoe kan , bij den zoo aanmerkelijk gewijzigden toestand, ook
nu, door de Commissie eenstemmig herziening worden gevraagd ?
Omtrent welk punt dan ? omtrent de verantwoordelijkheid ? Maar
nu komt weder de vraag van den Minister, en met verdubbelde
kracht , herziening in welken zin ? Moet de verspreider vrij zijn ,
of moet hij aan nog sterker banden worden gelegd ? her staan ,
in het Nader Verslag der Commissie , de gevoelens lijnregt tegen
elkair. De twee leden hebben zich con amore bij het stelsel der
Regering gevoegd. Nadat drie leden zich uitgelaten hadden ten
gunste van den verspreider , volgt er : „Niet alzoo oordeelden de
overigen. Zij zagen met de Regering in dat voorschrift niets anders dan de toepassing van het beginsel van verantwoordelijkheid,
hier te lande heerschende, op Indie , en „dus zeer geoorloofd." Eenstemmig vraagt men herziening ; edoch het gevoelen der meerderheid wordt door dat der minderheid en vice versa geneutraliseerd.
Meer dan ooit dus wordt herziening een dubbelzinnig en alzoo
nietsbeteekeneud woord. Nietsbeteekenend ? ik moet meer zeggen ;
het zij mij veroorloofd aan die twee leden in bedenking te geven ,
of ik ongelijk heb , als ik er bijvoeg, het dubbelzinnig woord zal
in den zin uwer tegenpartij worden uitgelegd. Gij zijt geslagen ,
en te erger is de nederlaag, omdat gij zelf den slag , die u trof,
niet hebt gevoeld en daaraan , door eigen toedoen , bevorderlijk
geweest zijt.
Het amendement van den afgevaardigde uit Rotterdam strekt tot
ondubbelzinnige censuur over den Minister , en tot het uitspreken
van de noodzakelijkheid eener wee. Er is behoefte aan eene wet.
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1k zal nu niet treden in de polemiek omtrent den zin van „behoefte" in art. 59 der Grondwet. 1k wil nu het amendement niet
bestrijden ; ik waag eene bedenking slechts : heeft de Tweede Kamer (ik laat de oude geschiedenis daar) sedert 1843 , z66 veel
wetgevend vermogen voor het moederland getoond dat zij geene
reden heeft om te vreezen dat ze , door den last der wetgeving
bovendien voor de kolonien , te zeer zou worden bezwaard ? zou
het niet kunnen zijn dat die kwade Nota van Toelichting, in haar
onbeleefd vermoeden omtrent de moeijelijkheid van spoedig wettelijke regeling te verkrijgen , gelijk kreeg ? zijn er niet verscheidene wetten waaraan sedert lang behoefte in Nederland bestaat?
zou de Kamer niet met dergelijk amendement liever moeten wachten , tot zij , voor zooveel haar aangaat , in gereedheid zal gebragt
hebben , ten minste twee wetten , op de regterliike organisatie en
op het lager onderwiis?
Evenwel , over het amendement van den geachten afgevaardigde
uit Rotterdam , heb ik een gunstig oordeel , in zooverre het duidelijk en opregt is ; daar is het niet noodig te twisters over zin en
doel. 1k ben over dat voorstel minder ongerust dan over de conclusie der Commissie , omdat er meer kans bestaat eener verwerping van het eerste , en men in de laatste , bij de uitkomst
hetzelfde verkrijgt. Nu voorzie ik dat ook tegen mij eene
harde beoordeeling (waartegen ik eenigzins verhard ben) zal worden
gerigt. Daar zijn ze weer die ultras , met hun volslagen gebrek
aan politieke wijsheid; zij die altijd de zaak bederven, die altijd
het geheim bekend maken , die altijd eene scherpe kleur geven aan
eene op zich zelf kleurlooze zaak , die in een oogenblik omverwerpen het gewrocht van veel bedachtzaamheid en overleg. Wat zal
ik antwoorden , Mijnheer de Voorzitter ? het is de staatkunde wier
hoofdgedachte ligt in de onderstelling dat gevaar door oogluiking
te niet gaat ; indien men mij te veel tergt, wijs ik op een vogel,
die sedert lang deze politieke wijsheid, ik durf niet zeggen met
gelukkig gevolg, in praktijk brengt. Inmiddels vraag ik , kan de
strekking en het gewigt der conclusie worden ontkend ? Herziening van een reglement omtrent een zoo belangrijk onderwerp,
herziening van een reglement , dat naauwelijks het licht ziet , en
dan voorzeker wordt een reglement mort ne? Herziening in den
zin , welken de loop der omstandigheden aan het woord geeft; zoodat het votum van de Tweede Kamer door de wederpartijders van
den Minister, met eenigen schijn van waarheid , aldus zal worden
geformuleerd : Minister, gij hebt uw thema slecht gemaakt ; wij
hebben u de les gelezen ; zet u onverwijld weder aan het werk en
corrigeer het opstel , naar de voorschriften die men u gaf. Van
zoodanig votum zal men , buiten de Kamer althans , door zoodanige
interpretatie gretig partij trekkers ; daarom heeft het medelid uit
Hoorn te regt , (ofschoon hij daardoor aan vermeende teregtwijzingen zich bloot gaf) de conclusie , gelijk hij zich schilderachtig en
krijgskundig heeft uitgedrukt , een politieken stormram genoemd.
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Ik ben huiverig in het aanwij zen van dergelijke strekking , omdat in de laatste jaren altijd de voorstellers van maatregelen ,
waarin men zoo iets vermoedde , overtuigd waren dat zich in de
degelijkheid hunner ontwerpen geenerlei politieke zuurdeesem gemengd had. Evenwel ik mag niet zwijgen, nadat het medelid uit
Arnhem bepaaldelijk hierover uitgeweid heeft. De zaak betrof
het afgetreden Ministerie. Reeds heeft een zijner politieke geestverwanten , de spreker uit Almelo , aangetoond dat de Minister
aansprakelijk is en blijft voor hetgeen hij als lid van het vorig
Kabinet , begonnen , als lid van dit Kabinet voortgezet heeft. De
bestrijders van het reglement , zeide hij , waren immers niet eene
politieke partij. Hij wees op de adressen van achtenswaardige en
aanzienlijke medeburgers , hier zoowel als in Oost-Indie, die, zonder eigen belang (waarschijnlijk had hij ook de boekhandelaren in
het oog) zich tot de Kamer hebben gewend. Zeer wel ; doch er
zijn voorbeelden van een petitionnement , zonder politieke drijfveer
begonnen , waarvan eene politieke partij of, zoo men wil , coterie,
ter bereiking van haar oogmerken , somtijds niet zonder gevolg,
misbruik heeft gemaakt. Ook was , voegde hij er bij , de zamenstelling der Commissie niet uitsluitend in eene politieke rigting.
Ik heb misschien over de Commissie reeds meer dan oirbaar was,
gezegd ; daarom spreek ik niet meer in concreto over de Commissie,
maar in abstract° over eene Commissie, en zeg : ik houd het niet
voor onmogelijk dat , in eene gemengde Commissie , door het ascendant eener politieke partij , vooral wanneer de veldheer daarin zitting heeft , eene overwinning worde behaald , te glansrijker, naar
mate zij aanvankelijk den overwonnelingen minder in het oog
vi el.
Inderdaad de aanneming der conclusie zal voor de oppositie een
groote triumf zijn. Nu zou ik gaarne zien dat zij zelve , uit
aanmerking van hooger belang, daarvan afzag. Ik wil mij tot
haar wenden , met de meer dan gewone bescheidenheid, welke .jegens eene oppositie, teveiis regerende partij , betaamt. Niet
eigen krachtsontwikkeling in de laatste maanden dit zou ik
niet durven zeggen — maar de irenische taktiek van het Kabinet
heeft u , in uwe polemiscke rigting, onwederstaanbaar gemaakt ; nu
durf ik den wensch uiten : laat , in het gebruik uwer overmagt ,
regtvaardigheid jegens iedereen , voorzigtigheid en naauwgezetheid
ter behartiging van 's lands belangen , openbaar zijn. Nu vraag ik
u : is het billijk , is het regtvaardig , aldus bij eenvoudige conclusie,
een vonnis (want dit is de beteekenis die uwe rigting er aan geeft)
over den Minister te vellen ? is dit een wenschelijk antecedent ?
Ik voeg er eene andere vraag bij. De Minister zelf zal
verlangen dat ik zijn persoon ter zijde stelle ; het is geene persoonlijke quaestie ; het algemeen belang is op het spel. Ik vraag , ook
aan de leden voor wie het onwedersprekelijk is dat er eene politieke feil begaan werd : wat komt met het belang van moederland
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en kolonie overeen ; de fell in het voile licht te stellen, of ze veeleer zooveel mogelijk te bedekken ?
Laat ons niet vergeten eel), argument , waarvan ik mij in deze
rede voorzeker niet te zeer bediend heb ; laat ons , door geenerlei
hartstogtelijkheid, vergeten dat het hier geldt een koloniaal belang;
Oost-Indie , een land waar , met den eerbied voor het gezag , voor
de bestaande magten , de grondslag der finantiele welvaart van het
moederland aan het wankelen raakt. 1k veroorloof mij een populair , een triviaal spreekwoord , in deze Kamer bijkans onvoegzaam ,
zoo niet menigwerf, in soortgelijke gezegden van hetgeen men
thans „den grooten hoop" noemt , somtij ds onder een plompen
vorm , vrij wat levenswijsheid , zelfs voor wetgevende vergaderingen ,
vervat was. Ik bedoel het : „die zijn neus . . . . en wat er
verder volgt." Welke is nu de verheven politieke les die het spreekwoord ons geeft ? dat , indien de Kroon , het Ministerie , de Kamers , te zamen , uitmaken de eenheid van het Nederlandsch gezag ,
door het verraden van onderlinge tweedragt , in Oost-Indie geene
fraaije vertooning zal worden gemaakt. Er is eene andere spreuk,
van iemand a wiens buitengewoon scherpzinnig oordeel meermalen
een alles behalve schitterend omhulsel ter neerlegging van diepen
zin niet versmaad heeft : „il /ant laver 80n linge en famille." Het Nederlandsche yolk kenmerkt zich als eene familie , te midden der
Oost-indische bevolking. Is het wenschelijk voet te geven aan
het denkbeeld : dat Nederlandsche yolk , waarvan men met zoo veel
ophef gewag maakt , moet een zonderling volkje zijn , dat op vreemde
wijze onder elkaar haspelt , en , van den eenen dag tot den anderen,
niet weet wat het doet of wat het wil. Zou het goed zijn , nu
vooral , bij de merkwaardige omstandigheden waarin het Oosten
verkeert , aan dit denkbeeld veld te doers winnen ?
Ik betwist niet dat alle leden dezer Kamer het heil van moederland en kolonie bedoelen ; maar is altijd het middel waarvan
men zich bedient , prijzenswaard ? Het welzijn der bezittingen,
door den moed, de volharding en ook de zachtmoedige wijsheid
onzer voorvaderen verkregen , is te belangrijk om ooit , door vermenging met politieke twisten alhier , al zou de bedoeling goed
zijn , in de waagschaal te worden gesteld.

*
Zeer levendig was de vierdaagsche discussie. De heeren Baud (in
een ter waardering der gesteldheid van Neerlandsch Indie hoogstbelangrijk
advies) van Rappard , de Kempenaer , keurden mijn amendement goed terwiji de heeren van Hoevell , Sloet tot Oldhuis , van der Linden , en Thorbecke , volstrekt niet tot eenige oogluiking jegens den Minister gezind en
omtrent de gevolgen eener vrije drukpers op Java onbezorgd , de motie van
den heer Hoynck van Papendrecht beaernden. Vooral de beer Godefroi deed
zien hoe bezwaarlijk , zonder strafbaarheid van den verspreider , de regeling
van verantwoordelijkheid zijn zou. Ook bij de ininderheid der Commissie
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vond , blijkens eene rede van den beer de Brauw , mijne beschouwing geen
bijval. Alzoo werd ik genoodzaakt tot eenigzins uitvoerige repliek (1 Mei).

Hoe meer ik in deze ernstige dagen over het gewigtig onderwerp dat de Kamer bezig houdt , nagedacht heb , des te meer ben
ik tot overtuiging gekomen van de wenschelijkheid der aanneming van mijn amendement; ook van de mogelijkheid , ook van de
waarschijnlijkheid ; namelijk , indien het bijval vindt bij alien van
wie ik , naar de regels van parlementair staatsregt , bijval mag te
gemoet zien.
De geachte afgevaardigde uit de hoofdstad vond het amendement van mijn standpunt begrijpelijk , omdat , volgens hem , ik tegen
het drukpersreglement geen enkel bezwaar heb. Hij heeft de strekking en van het amendement , en van mijne eerste rede , miskend.
Ik heb tegen het drukpersreglement , gelijk het daar ligt ,
groot bezwaar , ik verlang herziening , maar z66 dat niet te kort
gedaan worde aan de billijkheid jegens den Minister en aan de
ware belangen van het vaderland door parlementaire censuitr. Dit
is de geest van mijn amendement.
Ik zal mijne repliek zamenvatten in vier punten.
1°. Het amendement is niet in strijd met de vrijheid van drukpers,
2°. vrijwaart van onbillijkheid jegens den Minister,
3°. geeft een bewijs van bedachtzaamheid in de behandeling
der Oost-Indische aangelegenheden ,
4°. laat hen , die subsidiair voor de conclusie willen stemmen ,
volkomen vrij.
1°. Het amendement strijdt niet tegen de vrijheid van drukpers.
Deze verzekering is welligt niet overtollig , in verband met den
aanhef der rede van ons geacht medelid uit Zwolle b . ,, Het zal
eene kietori8che stemming zijn ," en „wanneer men na jaar en dag
den staatkundigen geest van het zonderlinge tijdperk dat wij beleven , zal willen navorschen , wanneer men de mannen zal willen
leeren kennen , welke dien geest hielpen vormen , dan zal men nog
het Biiblad opslaan , om te zien welke stem door ieder onzer is
uitgebragt 1
Ik antwoord (want ik mag deze aanmerking wel in.zonderheid tegen mij , voorsteller van het amendement, gerigt achten) dat men het , in onze dagen en ook in ons land , in de kunst
der toelichting van een parlementair votum ver gehragt heeft, maar
dat ik het oordeel over mijn politiek karakter niet van dergelijk
een kunstgreep , vooral niet bij dit onderwerp , afhankelijk std .
."

1 Nog had de heer Sloet gezegd : „ De stem die wij zullen uitbrengen '
zal meer dan eenige andere de ware staatkundige geaardheid der individuele
volksvertegenwoordigers doen uitkomen ; het is eene tranchante, eene piquante
stemming , die op til is , die men door geene oratorische bloemen kan optooijen en vooral met geene juridieke spitsvindigheden verdonkeren.... Deze
stemming zal de proefsteen zijn van onze individuele opinie."
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En waarom niet ? omdat niemand meer dan ik regt heeft niet
van weerzin tegen de drukpers te worden verdacht. Ik heb mij ,
jaren achtereen , vriend van de drukpers , van de periodieke drukpers , van de vrijmoedige periodieke drukpers , getoond op eene
wijze, waarvoor meer moeite en opoffering dan voor het nu en dan
aanstemmen van een loflied ter eere van Hare Koninkliike Maje8teit vereischt wordt. Niemand meer dan ik, heeft , niet eerst
nu, maar sedert lang , geijverd tegen de politiek , welke ons medelid onder de titulatuur van Napoleontisch , Luxemburgsch , Pruissisch , bedoelt. Tk heb mij altijd verzet tegen de Julij- , tegen de
Februarij-, en vooral ook tegen de December-lessen uit Parijs.
Meent het geachte lid dat ik les ontvang uit Berlijn , zoo moet
ik mij veroorloveu, niet wetende of hij volledig met de Pruissische
toestanden bekend is, hem de lezing aan te bevelen der rede, gehouden aldaar op 17 April 1. 1. in de Kamer der Afgevaardigden ,
door den heer Wagener , gewezen redacteur van een blad 1 , waarmede ik vroeger , in 1848, tamelijk homogeen was ; een blad hetwelk ik niet zal noemen , vermits ik hem geene koude rilling zou
willen aanjagen ; maar uit die rede kan hij zien hoe onze geloofsverwanten daar , even als wij hier, van oordeel zijn dat tegen de
slechte drukpers , niet , gelijk ze het uitdrukken, in bureaucratische
krukken, maar in eene goede drukpers , een genoegzaam behoedmiddel moet worden gezocht 2.
Niet tegen de vrijheid van drukpers is het amendement gerigt.
Bij deze gelegenheid is het ook mij behoefte te verklaren in welken zin ik de zinsnede heb opgevat , waarop hier zoo veel aankomt , het amendement van mijn vriend Mackay. 1k heb er in
gezien onbelemmerden invoer en strenge repressie ; ik heb aan het
moeijelijke problema van het treffen of vrijlaten van den ver8preider
niet gedacht, en indien men ons toen daaromtrent voorgespiegeld
had , wat nu door de oppositie wenschelijk gekeurd wordt, zou
ik welligt mijne stem aan het amendement hebben gegeven ; de
meerderheid dit houd ik voor ontwijfelbaar — niet. Door mijn

amendment worden de vrieiiden der vrijheid van de drukpers niet
gepraejudicieerd ; alleen zij worden gepraejudicieerd — het zij
mij geoorloofd met openhartigheid te zeggen , wat , na hetgeen wij
in de Vergadering gehoord hebben, zonder indiscretie kan worden
geuit wien het , door parlementaire censuur, om verwijdering
van den Minister te doen is.
1 Die neue Preussische Zeitung , welke in 1848 , door vrijmoedig belijden
van de beginselen die door de Revolutie worden miskend , aan velen der
neergeslap.:enen wederom moed en aan het waggelend Bewind steun gaf, en
Pruissen voor een volkomen zegepraal van de ochlocratie behoed heeft.
Es ist die Aufgabe der Conservativen das sie lurch ihre eigene Austren2
gung eine Bute Presse herstellen und leiten und sick nicht verlassen auf
bureankratische Hulfsmittel und Kriicken. Es ist die Macht der Wahrheit
allein auf die wir uns verlassen aber moo-en wir auch in Betrachtung des
ora et labora das unsrige dazu thun urn der Wahrheit zum Siege zu verhelfen.
„
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2°. Het amendement vrijwaart tegen onbillijke bejegening van
den Minister.
In de conclusie der Commissie , hoe men dit ook verbloeme ,
is blaam , veroordeeling van den Minister. Het geachte lid uit
Gouda a heeft gezegd dat ik zijn gevoelen , of het gevoelen der
Commissie misschien — de eenzelvigheid scheen mij wel eens twijfelachtig naar eigen goedvinden gekleurd heb. Ik heb volstrekt
niet begeerd wijziging te brengen in de kleur die het geachte lid
of de Commissie aau de conclusie gelieft te geven , maar ik heb
gezegd dat , ook tegen -wil en dank der opstellers, het opstel door
de omstandigheden waarin het ter tafel gebragt wordt , zou worden gekleurd. Het geachte lid uit de hoofdstad b beweert (eene
gevaarlijke, welligt de gevaarlijkste onderstelling, ook voor een amendement) dat ik overdrijf, wanneer ik acht dat uit de conclusie het
verwijt tegen den Minister van gehandeld te hebben in fraudem
leg/is, zal worden ontleend. Overdrijf ik , door te constateren wat
onvermijdelijk is , en wat reeds plaats heeft weet het geachte
lid niet dat case quo onmiddellijk het votum der Kamer wordt
opgenomen in eene sfeer , waar altijd hartstogtelijkheid en overdrijving aan de orde van den dag zijn is hij welligt niet bij al
de redevoeringen dezer dagen hier uitgesproken , tegenwoordig geweest is hij met de daghladartikelen , die dezer dagen het licht
hebben gezien , onbekend P wanneer de periodieke drukpers dergelijke taal en toon aanneemt , mag in de billijkheid der landsvergadering naast dergelijke overdrijving wel een tegenwigt zijn.
Het amendement is een protest tegen de onbillijkheid , de overdrijving , de partijdigheid ook in deze Kamer. Zelf gansch niet ingenomen met het reglement , vind ik echter onbillijk , bijv. wanneer
men , tot staving der aanklagt tegen den Minister , weigert in zijne
redeneringen aau het woord voorkomen of preventie dezelfde beteekenis te hechten die de minderheid der Commissie en ook het geachte
lid uit de hoofdstad er aan geeft ; in repressie is altijd een preventief
element. Onbillijk is het, wanneer men , om den strijd tegen art. 110
te bewijzen , telkens op eigene subjective beschouwing let en nooit
op die van den Minister ; onbillijk te meer, omdat iedereen , bij het
ontwerpen van grondwetten en algemeene reglementen , huiverig
wegens de onzekerheid der practische werking van algemeene beginselen , zich toelegt om altijd eene phrase te vinden van z66
onbestemden inhoud , dat de eene helft de andere neutraliseert en
dat iedereen ze later met eigen opvatting in verband brengt ; irenische artikels , die de bron zijn der meest hevige polemiek. Ook aan
een Minister mag dan het regt om een subjectief gevoelen te hebben , niet worden bet wist.
Onbillijk is het en partijdig , wanneer men telkens de vrijheid
van drukpers vermeldt , en daarentegen bijkans verzwijgt , wat
de Minister te regt bij den aanvang voorop gesteld heeft, namelijk
de algemeene strekking hier te laude tot beperking en beteugeling ,
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voorbijziet den invloed op een Minister (in geheel anderen toestand dan een lid der Kamer) van de zware verantwoordelijkheid , die op hem , ter handhaving van welvaart en orde in de
overzeesche bezittingen, rust. Onbillijk en partijdig, wanneer men
de moeijelijkheden der oplossing van het vraagstuk zoo ligt telt,
en een overvloed van solutien, allen echter van zeer twijfelachtige
waardij , bij de hand heeft. Beter ware het dat men er eene van
ontwijfelbare deugdelijkheid had ; een middel , duidelijk omschreven in aard en werking. Is zoodanig middel misschien het
amendement van ons medelid uit Rotterdam, waarmede een groot
deel van de Vergadering zich schijnt te willen vereenigen , in het
uitspreken der behoefte aan eene wet ? Maar ik vernam nog geene
oplossing van mijn bezwaar : wanneer komt eene wet tot stand?
waarbij ik nu de vraag voeg : zou het u, voorstanders van dat
amendement, grootelijks leed doen , indien het state quo, door het
wegblijven van eene wet, verlengd wierd ?
1k heb gesproken van onbillijkheid , van partijdigheid , en ik heb
tot dus ver gezwegen van de uitdrukkingen , die enkele leden omtrent den Minister hebben gebruikt. Het geachte lid uit Almelo " had, zeide hij zoo even, geen de minste bedoeling den
Minister te vergelijken bij den hertog van Alva ; maar zou zoodanig onschuldig naast-elkander-stellen niet aan anderen , gelijk
waarschijnlijk nu reeds bij vele leden der Kamer het geval was,
aanleiding kunnen geven om te vermoeden dat het om vergelijking te doen was ? Even zoo met het motto nit Goethe 1 .
Misschien heeft de schrijver volstrekt geene toespeling bedoeld ;
maar het melding maken van den aap in het motto kon evenwel
bij sommigen en ook , zonder overdreven ligtgeraaktheid , bij het
Hof van Solo , het vermoeden doen ontstaan dat er in het artikel
ietwes gevonden werd wat niet volkomen met de eer en waardigheid
van den Vorst overeenkwam.
Het lid nit Almelo is in zijne historische beschouwingen zeer
spaarzaam geweest, vergelijkenderwijs met ons medelid nit Zwol
Die afgevaardigde wees op de staats-inquisitie te Venetie , op de
Machiavellistische politiek , en wat dies meer zij ; het was of hij
een geheelen schat van epithetes over het hoofd van den Minister
wilde uitstorten. En evenwel was het een armelijke voorraad ! Er
is iemand hier te lande geweest , een Nederlandsche Catilina , die
tevens was een rerres , een Buziris, een Phalaris, een Nero, voorzeker ook een hertog van Alva ! En die man was
Willem V,
een Vorst, die vrij wat meer schranderheid had dan hem gewoonlijk toegekend wordt , en die misschien al te goedaardig , en zeker
goedaardig genoeg was.
1 Eenige regels over een boerenkermis waar apen , enz. vertoond worden
als motto voor een artikel in een tijdschrift over feestviering aan het hof
van Solo.
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Het lid nit Zwolle heeft mij in verlegenheid gebragt. 1k had
juist gesproken van het nut der koloniale oppositie, der koloniale
drukpers ; nu heb ik bijkans berouw. De koloniale oppositie kan
zich niet meer benadeelen dan door dergelijke felheid ; het groote
nut zou dan hierin alleen bestaan , dat jegens onwaardige behandeling onzer staatslieden , door die felheid zelve, afkeer en weerzin
gewekt wordt.
3°. Het amendement , cant quo , zal een bewijs zijn van de bedachtzaamheid der Kamer in de behandeling der Oost-Indische aangelegenheden.
13edachtzaamiteid. Of maak ik mij nu welligt weer aan overdrijving, aan het verlangen naar te ver gedreven lijdzaamheid schnldig ? Ik heb hooren zeggen : „ wilt gij dan niets doen , wilt gij
ontzenuwing van het besluit der Commissie ? gij die zelf meermalen
verkondigd heb dat de ministeriele verantwoordelijkheid , niet bij
de wet verkrijgbaar, zich eigenlijk oplost in politieke censuur en
geen anderen waarborg heeft dan zedelijke veerkracht der Kamer."
1k verlang die veerkracht nog, en ik acht dat ze vooral ook in
gematigdheid en zelfbeheersching zich openbaart. Het amendement
doet genoeg en doet niet te veel. Genoeg , zoo men enkel herziening wil. Eene aanvankelijke herziening (blijkens de eerste rede
van den Minister is reeds verkregen ; verdere herziening twijfelt
iemand er aan ? is zonder veel moeite verkrijgbaar. Wij doen
dus , in verband met de discussie , genoeg ; zoo wij meer deden ,
zou het te veel zijn eene impulsie die vrij wat vender zou kunnen
leiden dan op dit oogenblik menigeen vermoedt. Ook thans nog
waardeer ik de koloniale oppositie, maar wensch niet dat ze voor
als nog in Oost-Indie zij regerende partij. Dit zou, ook in het belang van haar opvoeding en zelfvolmaking, geloof ik, te vroeg zijn.
Wij hebben gisteren eene rede gehoord van het lid uit de hoofdstad l ; eene rede , waarvan iedereen , van welke rigting ook , moet
erkennen dat zij onze parlementaire geschiedenis versiert; eene uitnemende rede , die veel indruk op mij gemaakt , maar mij niet
volkomen overtuigd heeft. Ik wil aannemen al wat de spreker over
de openbare orde, naar zijne omschrijving, en over den hoogstgevaarlijken invloed van de drukpers gezegd heeft ; maar ook dan ,
en dan vooral , vraag ik : hoe kunt gij lien invloed weren ? De
uitnemendste geschriften moeten worden geweerd ; omdat ook daaruit gevaarlijke bloemlezingen (dit is het verbum proprium niet)
kunnen worden gemaakt. Ook uit de voortreffelijkste redevoeringen kan iets geheel anders dan eene bloemlezing worden zamengesteld ; hoe zult gij het beletten ? zelfs uwe rede van gisteren is gevaarlijk , door verkondiging van uw provi8ioneel autocratiech, maar
in beginsel liberaal systeem : lijdelijke gehoorzaamheid, opdat anderen zouden worden gebaat ! Hoe zult gij , wanneer ze hier worden
geuit, aldaar het verspreiden van dergelijke voorstellingen belet-
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ten ? Het Biiblad, zegt men , is niet gevaarlijk , omdat het niet
naamloos is , en bij gif tegengif bevat ; maar zal niet, ook uit het
Bijblad eene bloemlezing kunnen gemaakt worden en hoe zal men
die weren ? Is het dan misschien beter over de Oost-Indische
aangelegenheden altijd te beraadslagen in comite-generaal ? och , al is
elke deur gesloten, er zal wel altijd , ondanks ooze voorzorgen,
een onderaardsche telegraaph zijn. Palliativen voorzeker kan en
moet men welligt gebruiken ; maar ik zie slechts twee middelen
om 'den verderfelijken invloed van drukpersvrijheid in Indie te keeren ; of afschaffing van het representatief systeem en van de vrijheid van drukpers ook in Nederland, Of het beginsel dat ik in
't algemeen op den voorgrond heb gesteld ; weer niet , maar weerleg , en laat in de goede een tegenwigt der boosaardige pers worden gezocht. Wanneer tegenover de giftige bloemlezing , die uit
de rede van het lid uit de hoofdstad over het Nederlandsch utilitaristisch systeem zou kunnen worden gemaakt, langs dezelfde wegen
ook andere gedachten ter kennis van den Javaan worden gebragt ;
namelijk dat er bij ons niet altijd spraak is van wingewest en overheersching ; dat we ook nog , gelijk van oudsher, hechten aan het
denkbeeld van bescherming , bondgenootschap , goede verstandhouding; dat, zoo de Hollanders er niet waren, rampzalige verdeeldheden
der inlanders zouden ontstaan ; dat het niet om eenzijdige en hebzuchtige exploitatie , maar om vereeniging der belangen van kolonie en moederland te doen is ; wanneer dergelijke woorden ,
onder medewerking van de Staten-Generaal, door daden, door een
niet al te begeerig uitzien naar het batig slot, door een oubekrompen voorzien in de behoeften van Java zelf, wierden gevolgd, zou
dan zoodanige politiek (naar ik meen, de politiek van van Alphen
en van den generaal van den Bosch) niet kunnen bewerken dat
de banden wierden bevestigd , in plaats van te worden verscheurd?
Evenwel, deze dubia, naar aanleiding der rede van het lid uit de
hoofdstad , maken mij voor alsnog geenszins onbezorgd omtrent het
al te zeer voet en kracht geven aan de koloniale oppositie; vooral
dewijl ik onmiddellijk daarna de rede van ons medelid nit Deventer ", gehoord heb.
Ofschoon dit geachte lid mij nu en dan met zijne aanmerkingen
vereert, zweeg hij over mijn amendement. Dit moet geschied zijn,
of omdat hij daarin leemten zag en mij ditmaal heeft willen sparen , Of omdat hij geen belang had te doen uitkomen dat ik van
mijn standpunt tegenover een deel der Commissie gelijk heb ; zoodat er misschieu eellig verband geweest is tusschen dit zwijgen en
het in geenen deele weerspreken van hetgeen , als woordvoerder der
Commissie , de afgevaardigde uit Gouda " gezegd heeft. Maar ik
ga dit voorbij ; ik wil geen tweedragt stichten in de Commissie,
althans in dit gedeelte mijner rede nog niet. Het lid uit Deventer
(ik zeg dit zeker niet om hem te gispen ; want ik heb ook weder
zijne gewone parlementaire wijsheid herkend) sprak, naar mij voora THORBECKE.
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komt , zelden zoo weinig ad rem. Het ontbrak niet aan algemeene
beschouwingen; van die over Britsch Indic zwijg ik , omdat het
antwoord te vinden is in het Biiblad van 1854. Ik kan ook Diet
allies opnemen , zelfs veel Diet ; maar ik wil in de onjuistheid van
deze redeneringen aantoonen dat wij , in bet verwerpen der madgevingen van het lid uit de hoofdstad , en vooral in het onbeziens
aannemen der Indische beschouwingen van het lid uit Deventer,
omzigtig behooren te zijn.
Wat heeft, zeide hij , in Frankrijk de censuur gebaat ? welk nut
heeft men in 1848 van de wetten op de drukpers gehad ? Het
antwoord is eenvoudig : geene wetten vermogen iets , wanneer zij
niet ondersteund worden door handhaving van goede beginselen ;
de redenering zon leiden tot volkomen wetteloosheid; laat ons voortaan geene wetten maken of behouden , vermits het geheele zamenstel van wetgeving en bestuur niet tegen revolution behoed heeft.
Eene tweede aanmerking betreft het gunstig oordeel over de adressanten uit Batavia ; zijn dat menschen van wie men verwachten
kan dat zij de vaan des oproers zullen opsteken ? industrielen en
kooplieden , die bij uitnemendheid belang hebben dat er orde en
rust zij. Maar had men Diet hetzelfde kunnen zeggen in ons vaderland voor 1781 ? en evenwel het waren toen vooral ook rijke
kooplieden en vermogende handelaars , die , voor de gevolgen van
theorien waarmee zij ingenomen waren , blind , de bewerkers der
ellende van het land en der vernietiging grootendeels ook van hun
eigen finantieel vermogen zijn geweest. Een ander voorbeeld op
nog ruimer schaal. Hoe was het in Frankrijk voor de revolutie ?
door wie is het werk van afbraak voorbereid en begonnen ? door
hen die boven anderen belang hadden eene omkeering van den Staat
te verhoeden : door de aristocratische geslachten , die weldra op het
schavot en in de afgrijsselijkheden van den burgerkrijg, tot loon
hunner onvoorzigtigheid, grootendeels weggemaaid zijn. Wilt ge
nog een voorbeeld ? in 1848, te Pari.js , ging de kreet om hervorming uit van de nationale garde, zamengesteld uit gezeten en nijvere burgers, die , weinige dagen later en nog vele dagen daarna,
hunne dwaasheid, hun niet-wijs zijn , bitterlijk hebben betreurd.
Eene derde en laatste aanmerking. Ik kies nu juist het gezegde , dat , mijns inziens, den meesten indruk gemaakt heeft. De
spreker had — Diet mondeling maar op schrift — een treffend en
aardig gezegde, dubbel behartigenswaard, omdat het kwam van
iemand die nog langer clan de Minister van Kolonien in Indie
verkeerd had. En wat had nu deze achtbare en schrandere man ,
van grijze ervaring , voor wiens gezag de Kamer behoort te zwichten , gezegd ? hij had gezegd, dat vrees voor rustverstoring onder
de Javanen , door bet lezen van in het Nederduitsch geschreven
werken, gelijk is aan de vrees voor zedenbederf van onzen boerenstand , omdat het lezen van de Amore8 van Ovidius niet belet wordt.
Zoodanig was de vergelijking welke bet geachte lid van een zoo
achtbaren kant ontvangen , Diet mondeling , maar schriftelijk , had.
:33
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1k heb zelf, ik mag het niet loochenen , een oogenblik , omdat ze
mij niet onjuist scheen, om den kwinkslag gelagchen; maar, .gelitjk
dikwerf een kwinkslag, zoo is ook deze, niet tegen een oogenblik
nadenken bestand. Want waarom doet vrije lezing van het genoemde boek geen schade aan onzen boerenstand? omdat , ook onder de hoogere standen, dat boek niet is eene dagelijksohe lectuur.
Stel dat in Nederland de hoogere standen eene aristocratie waren
van Latinisten , gretig op het lezen en herlezen van , dergelijke geschriften , ik vermoed dat, ook onder de mindere standen weldra,
al bleef het boek hun onbekend , de invloed, zou worden bespeurd.
In Frankrijk, toen , in het midden der vorige eeuw , de Encyclopaedisten hunne geschriften bekend maakten , zal menigeen met
een glimlach gezegd hebben : maak u daarover niet ongerust, dat
is geen kost waarmee het yolk gevoed wordt. En evenwel het
venijn is het bederf geworden der geheele maatschappij. De onvermijdelijkheid van soortgelijke werking op de maatschappij der
Javanen was uit het betoog van den heer Baud openbaar. Daarom
is de verantwoordelijkheid der hoogere standen zoo groot, omdat
hun invloed , ten goede of ten kwade, van lieverlede afdaalt en
doordringt tot in elken , ook tot in den laagsten kring van het yolk.
De rede van den spreker uit Deventer derhalve, al heeft ook
daarin zijn uitstekend talent de vele loci communes met den glans
der nieuwheid bestraald , heeft mij van het gezag dat ik aan de
koloniale wijsheid van den spreker uit Amsterdam hecht, niet volkomen geemancipeerd. Ja , ik durf zelfs het vermoeden uiten dat,
zoo de 50 adressanten, die zich met zoo zonderlingen eerbied aan
de Kamer hebben gewend , hier hadden kunnen hooren den spreker
uit Amsterdam , er (zelfs na het hooren ook van den spreker uit
Deventer) onder die 50 -wel een en ander dezen morgen een antidotaal adres zou hebben ingediend, ook ter aanneming van miin
amendement. De Kamer , indien zij dit amendement beaemt, mag
van soratnigen nit het vijftigtal een dankadres te gemoet zien.
Aan de leden die gunstig denken over het ander amendement,
zij het mij vergund te zeggen : bereken althans vooraf wat door
u omtrent de Oost-Indische aangelegenheden, in verband met de
welvaart van het moederland, = verrigt wordt. Gij moet dan hebben
le courage de votre opinion. Gij 'moet dan weten welk eene reeks
van wenschen door de aanneming van dat amendement, in verband
ook met sommige redevoeringen, kenbaar gemaakt wordt. Introkking van het drukpersreglement niet alleen, maar, volgens alle
regelen van constitutioneel gouvernement, benoeming van het hoofd
der oppositie tot hoofd van het Kabinet, terwijl vane de twee woordvoerders der koloniale oppositie , de een met de landvoogdij van
Nederlandsch Indie, de ander met de ministeriele portefeuille worde
belast. Dit is de beteekenis, dit kan het gevolg zijn van uw votum.
En cant quo, wanneer gij berouw hebt , zal het ons: vrijstaan u
te zeggen : gij waart , op dien dag, bij het uitbrengen uwer stem,
even bedachtzaam als in 1848 de nationale garde te Parijs.
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4. Het is een laatste voorregt aan mijn amendement, dat het
vrijlaat om subsidiair te stemmen voor de conclusie der Commissie.
1.1( houd de conclusie, uit het oogpunt van hen die op den Minister geen parlementaire blaam verlangen te leggen, voor nadeelig
en verkeerd; zij is door hen beaemd met de bedoeling om, door
nn terme moyen, de kracht der oppositie te breken : maar de berekening heeft gefaald ; reeds voor dat ik gesproken had , heeft de
geachte afgevaardigde uit Rotterdam zijn amendement ter tafel gebragt , waardoor het mislukken der proefneining , ook buiten mijn
toedoen , in het oog viel.
Men zegt dat ik den toestand van den Minister verzwaar; immers zal nu de scherpheid der conclusie , wier aanneming niet onmogelijk is, des te duidelijker zijn. Voorzeker, , ik moet schuld
belijden ; namelijk indien ik , door te wijzen op het min aangename
dat de conclusie voor den Minister inhoudt, bekend gemaakt heb
wat voor iemand onbekend was. Doch , zoo niet , dan heb ik integendeel , in uw eigen systeem , uwe positie verbeterd ; omdat ik
gedwongen heb sneer te doen uitkomen welke zin door u aan
de conclusie gehecht wordt ; in het systeem der dubbelzinnigheden
is , veiligheidshalve , ten minste het constateren ook van eigen zin
onmisbaar.
De dubbelzinnigheid is ook hier le secret de la comidie; een
geheim waarvan de eigenschap is dat het, naar mate men loochent ,
onloochenbaarder wordt. 1k heb in de discussie , ter waarschuwing, gezegd, wat na de discussie, zoodra het votum verkregen
is, zal worden uitgebazuind. Wij hebben hier wederom dezelfde
berekening, die telkens in deze Kamer de positie bederft. Denk
aan . 17, ,April 1853, aan de motie van den heer van Doorn, waartegen wij ons met enkele leden hebben verzet ; die ook de wederzijdsche gevoelens zeide men , vrij liet , en ten gevolge waarvan
str4s, en zeer te refit (omdat elke motie in concreto moet worden
beschouwd) het geachte lid uit Almelo " verklaarde dat de Kamer
aan het Ministerie, nog ten uitersten dage, sympathie betoond had".
Denk aan 2 Maart 1854, toen de Regering zich, tot mijn leedwezen , een amendement van het geachte lid uit Deventer heeft
laten opdringen, dat den Minister van Oorlog, ofschoon hij er
eene acte van non-prejudicie bij gevoegd heeft, nog ten huidigen
dage bezwaart. 2 Denk aan 25 September 1856 en onderzoek of
de bestrijding van mijn amendement op de zesde paragraaph
van het adres , het Kabinet krachtiger gemaakt heeft 3
Verged vooral dit niet : al stemt gij voor mijn amendement , bij
eventuele verwerping zijt gij , in het stemmen voor de conclusie,
nog volkomen vrij. Dan kunt gij u beroepen op 11 December
1855 en op het voorbeeld van ons medelid uit Almelo ". Die tak.
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tiek heeft eenige waarde. En waarom ? om hetgeen de afgevaardigde uit Deventer toen van de motie van mijn vriend gezegd heeft ;
zij moest duidelijker gesteld worden , anders had ieder lid van de
Kamer bet regt om er zijn zin in te leggen ; zij had geen de minste
kracht als besluit van de Kamer. Dit houde men dus in het oog ;
indien onverhoopt de conclusie wordt aangenomen , heeft zij , als
besluit van de Kamer , volgens het lid uit Deventer, ten gevolge
van haar dubbelzinnigheid , geen de minste kracht. Dit is nu het
voordeel der inderdaad vernuftige taktiek. Men zou het , op parlementair terrein , kunnen noemeu : vernageling van het vijandelijk geschut.
Tk vlei mij dat zij , die in ooze rigting zijn. , geen bezwaar tegen
het amendement kunnen hebben , zoodra zij letten op de orde ,
waarin zal worden gestemd. Eerst over het amendement van den
spreker uit Rotterdam. Welnu , ik houd het er voor (niet waar ?
wij houden het er voor) dat dit amendement verworpen wordt ; wat
dan ? de voorstanders van het verworpen amendement worden dan
oogenblikkelijk heftige voorstanders van de conclusie. Als nu desnietteinin zij , die eensgezind met ons denken , op de conclusie gesteld zijn , per me licet , • doch ik erken gaarne dat ik die parkmentaire berekening niet vat. Wel zou ik begrijpen , wanneer het
eerst moest gestemd worden over de conclusie , dat dan de leden
die ik bedoel , wanneer ik hen wilde nopen om de conclusie of te
stemmen , met het oog op de mogelijkheid der aannemiug van mijn
amendement , zeiden : neen , dat kunnen wij niet wagen ; we moeten
al blij zijn het op een accoordje te kunnen werpen ; zoo wij niet
alles , niet veel hebben , we hebben toch iets ; wij zijn al zeer tevreden met het „vernagelde kanon." Maar nu mijn amendement
de prioriteit heeft , nu weet ik niet hoe een van die leden daartegen bezwaar heeft.
1k eindig met een teeder punt , waarbij ernst en bescheidenheid
te pas komt , niaar dat ik om het gewigt van de zaak, niet mag
voorbijgaan. Ik wend mij tot de drie leden van de Commissie " ,
van wie het bekend is dat zij met ons , meer dan met de twee
andere leden , sympathie hebben. En nu vraag ik : wat zult gij ,
met de vrijheid naderhand voor uwe conclusie te stemmen , vooraf
met mijn amendement doen ? 1k laat de verdienstelijkheid der gezamenlijk genomen conclusie, toen zij genomen werd , da,ar ; doch
vraag, nu de toestand is gewijzigd , de meeste uwer bezwaren
zijn weggenomen , zijt gij nu nog z66 gehecht aan die conclusie ,
om het amendement te verwerpen , ofschcion het uw later votum
vrijlaat. Waarom ? ligt de reden welligt in e8prit de corps .? Tk
acht dat het belang van het land hooger behoort te gelden ; mar
bier komt mij weder uituemend de volgorde der amendementen te
pas. Laat eerst zien of de twee leden van de Commissie , het lid.
uit Deventer'' en dat uit Breda c, uit e8prit de corps, uit voorliefde voor de conclusie, stemmen tegen het amendment, en ina MACK ‘1" , DE BRAIIW , WINTOENS.

THORBECKE.

C MEEUSSKN.

— 507 —
dien zij dit doen , zal ik toegeven dat de beleefdheid , de parlementaire welvoegelijkheid, het stelsel van reciprociteit, aan de drie
leden het stemmen tegen mijn amendement vergunt.
Aan die leden zeg ik : wilt ge mijn amendement aanbevelen , dan
is de aanneming waarschijnlijk ; wilt gij er voor stemmen , dan is
zij mogelijk; wilt gij er tegen stemmen , dan is zij schier ondenkbaar; wilt gij er tegen spreken , wilt gij , in dit laatste stadium
der beraadslaging , mij nog bestrijden , dan heb ik misschien een
eenvoudig antwoord, waarvoor ik niet eens een derde maal het
woord behoef (ofschoon ik daarop als voorsteller regt heb). Dan
zal welligt de repliek zijn, intrekking van het amendement. 1k
weet dat een groot aantal leden vO6r zou stemmen, maar ik zou
het niet overtollig achten , door de intrekking , eenigzins meer te
doen uitkomen dat in deze Kamer elke poging om eene magtige
oppositie te bestrijden, mislukt, niet door lijdelijkheid slechts,
maar door tegenkanting dergenen op wier ondersteuning rekening
mogt worden gemaakt.

** * Den volgenden dag nam ik , zooveel toen nog besclieidenheid toeliet,
enkele der bedenkingen op die tegen het amendement of tegen mijne verdediging waren gerigt.

De aanvallen , die ik te verduren heb gehad , zouden aanleiding
kunnen geven tot menigvuldige uitweidingen ; ik zal mij zooveel
bekorten als het gewigt der beraadslaging vergunt.
De afgevaardigde uit Delft, lid der Commissie a heeft mijn amendement niet bestreden en ik behoef hem dus ook niet te bestrijden. Hij heeft zich een vijand genoemd van ambiguIteit , van dupliciteit, van al wat twee handvatsels heeft. De ongunstige beteekenis
daargelaten, mag ik echter , ook Du, niet verzwijgen dat ik , in
het verband der conclusie en der omstandigheden , herziening niet
alleen voor dubbelzinnig, maar voor veelzinnig hood; een thema
waarop velerlei variation kunnen en zullen worden gespeeld. 1k
voeg er bij dat en het Nader lTerslag van de Commissie en
in het algemeen de bekende rigting der denkbeelden van ons medelid , mij naauwelijks hadden kunnen doen vermoeden dat hij met
de strekking van het amendement zoo weinig op had en, zonder
het te bestrijden, daarover zoo geanimeerd het woord zou hebben
gevoerd 1 . Liever zwijg ik er over; ook vermits' ik zie hoe zeer ik
mij vergist heb, daar we nu vernemen dat de leden der Commissie,
die ik schier als overwonnelingen beschouwd had, veeleer een volkomen triomf hebben behaald.

1 Het had echter , zeide hij , „ een schuldeloos karakter ;" door het te
bestrijden , vreesde hij zich schuldig te maken aan le massacre des innocents.
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De voorsteller van het eerste amendement meent dat ik heb aangedrongen op initiatief-nemen , op leveren van een wets-ontwerp.
Neal, ik heb verlangd, bij een amendement zoo belangrijk, dat
de hoofdtrekken der oplossing van het problema zouden worden
medegedeeld. Het lid heeft mij , zoo hij dacht , vice vers•ct, uitgenoodigd eene wet te leveren over het lager onderwijs; hij zal
mij nu weerkeerig van die verpligting ontslaan. 1k houd het ontwerpen van die wet, ook volgens mijn verlangen, voor een zeer
moeijelijk werk ; maar de hoofdtrekken acht ik dat sedert lung tot
een aanmerkelijken, zoo niet genoegzamen trap van klaarheid zijn
gebragt. Evenwel , ten ware hij en andere leden verlangen incidenteel eene discussie over het lager onderwijs te beginnen , verzoek ik uitstel tot de aanstaande beraadslaging ad hoc.
11( kom met leedwezen , tot het lid uit Zwol. 1k zal zeer kort
zijn. Hij zelf heeft den wapenstilstand verbroken ; daar de aanhef
zijner rede (hij zou dit niet in goeden ernst en ter goeder trouw
kunnen ontkennen) ook tegen mij, voorsteller van een amendement,
gerigt was. Hij sprak van mijn oude zwak , censuur mijner medeleden ; ik geef hem het oude- antwoord: discussie is wederzijdsche
censuur. Hij maakt eene tegenstelling van censuur en refutatie;
mij dunkt dat censuur het gevolg van refutatie moet zijn. De
aanhef van zijne rede , waarin ook een ander spreker insinuatie
scheen te hebben bespeurd , kwam mij voor aanleiding te kunnen
geven tot de ergste soort van censuur, welke door verkeerde toelichting van een votum gepleegd wordt. Hij zelf bragt ons op
het terrein van de Pruissische politiek. Het komt mij niet edelmoedig voor bij oppervlakkige behandeling, of liever niet-behandeling van een onderwerp, een woord voor de voeten te werpen ,
waarin de partij-hatelijkheid, als ware het, geconcentreerd is', te
minder prijsselijk wanneer men onbekendheid met hetgeen men veroordeelt verraadt , en zelfs niet schijut te weten dat tusschen de
partij , in wier naam men zich verlustigt, en de rigting bijv. van
Stahl , niet alleen verschil, maar in menig, opzigt contrast is .
1k kom tot den afgevaardigde uit Deventer a . Hij sprak van
dringende uitnoodiging die ik zou gedaan hebben om te antwoorden. Eene min juiste opvatting; doch, zoo het eene uitnoodiging
geweest is, ik heb er ditmaal geen berouw van. Drie aanmerkingen had ik mij op zijne rede veroorloofd en gaarne laat ik aan
de Vergadering over te beslissen in hoever de twee eerste door
hetgeen we dozen morgen hebben vernomen, zijn wederlegd. Over
het derde punt, het Javaansche orakel en het geschrift van den
Latiinschen dichter, heb ik Diets gehoord. Voorts had de geacbte
spreker drie algemeene aanmerkingen op mijne rede. Vooreerst
1 De heer Sloet had gezegd : „ Ik wil wel gelooven , dat de voorheerschende politiek van die zoogenaamde jonkeipartij in Pruissen zeer in den
smaak van het geachte lid nit Leiden is."
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heb ik , zegt hij , het talent van mij zelven te beantwoorden ; dit
beteekent dat het eerie gedeelte mijner rede doorgaans het andere
wederlegt. Ei, dan ben ik homogeen met menig artikel van de
Grondwet en ook van Indische reglementen ! In de tweede plaats
geef ik , volgens hem, aan mijne bespiegelingen dikwerf den
loop eener komeet. Dit is in een systeem van retorsie vervallen ;
ik had mij verstout te doen opmerken dat zijne rede gisteren gehouden eenigzins aan dat euvel van om- en afzwerving mank ging.
In de derde plaats verlang ik altijd, zoo beweert hij , dat mijne
rede het thema der beraadslaging zij ; ik wensch , het is zoo , dat
zij steeds met de discussie in verband sta. Eigenlijk behooren deze
drie reflexien alle • dit is , dunkt me , onbetwistbaar — tot de
categoric der magtspreuken. Ik verwonder mij daarover niet ; vie
de magt heeft oefent ze uit. Ik wil gaarne zwichten, orndat ik , in
het hoofd eener oppositie welke hij zelf te regt als regerende partij
voorstelt , een magtig regent zie.
Nog een enkel woord over het amendement. Het geachte lid
nit Almelo a heeft het bestreden. I-Iij zeide : „ik wist niet dat er
zooveel in zat ;" naderhand zag hij er niets in ; want ik verlangde
dat zou worden gedrukt, rondgedeeld, en aan den Minister verzonden , wat reeds gedrukt, rondgedeeld , en toegezonden was. Is
dit niet een argument voor burger en hoer is dit een argument
om aan de Tweede Kamer voor te leggen weten wij niet dat
er spreekwijzen en formulen bestaan , schijnbaar nietsbeteekenend,
en waaraan evenwel , naar parlementair gebruik , kracht en beteekenis gehecht wordt Met zulke redeneringen konit men terug
bijv. tot de vroegere gewooute bij het adres, toen men beraadslaagde met gesloten deuren , waarom opdat noch de Koning noch
iemand van het Adres iets zou weten , eer het aan zijne Majesteit
voorgelezen werd. Daarentegen, volgens het geachte lid uit Deventer, beteekent het amendement zeer veel. Uw amendement,
zeide hij , is geeu amendement. waarom viet ? omdat het aan de
conclusie gelijk is ; althans even krachtig ; want zoo wordt aan het
Nader Verslag der Commissie (met vier punten , waarin de vrucht
van het gemeenschappelijk overleg der Commissie ligt) het zegel
van de Kamer gehecht. Is dit zoo ? Wanneer wij den Minister
het verslag der Commissie toezenden, wat geven wij dan te kennen ? dat de Kamer genoegzaam gewigt er aan hecht om een ernstig onderzoek door den Minister wenschelijk te achten. De Kamer
vereenigt zich niet met den inhoud van het stuk , wel met den
inhoud eener conclusie en met elk woord er van. Mijn denkbeeld
is geweest : De Kamer wenscht , doch zonder zweem van parlementaire censuur, een onderzoek , of art. 110 van het regeringsregiment niet meer vrijheid gebiedt of althans vergunt dan nu
verleend is ; de vereeniging van veerkracht en zelfbeheersching,
die ik in de Kamer onderstel , is in het amendement openbaar.
a VAN DEE LINDEN.
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De motie van den beer Hoynck van Papendrecht , werd verworpen met
33 tegen 29 stemmen de mijue net 47 tegen 15 stemmen en daarop de
conclusie der Commissie aangenomen met 56 tegen 6a stemmen.
a VAN REEDE , N AN LIJN DEN, ELOUT VAN SOETERWO UDE , A N TO EEST , HOYE MAP.
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*„,* Geen welvaart zonder zedelijkheid, en Been zedelijkheid welke niet
een hooger steun dan het welbegrepen eigenbelang heeft. De armoede kweekt
onzedelijkheid ; doch men vergete niet dat ook de onzedelijkheid armoede
kweekt : en dat alle vermaning welke niet met Gods wet en met den schrik
des Heeren in verband is , ter beteugeling van begeerlijkheden en drifter
jammerlijk te kort schiet.

Oeconomiti Politica is eene onwaardeerbare

wetenschap , veel te flaauwelijk in ons Vaderland beoefend , doch, met de
gansche uitnemendheid van haar navorsching en arbeid , wordt ze magteloos
of althaiis vergelijkenderwijs onvruchtbaar, , wanneer zij haar kracht enkel
in materieel overleg zoekt. — Zie Grondwetherziening en Eensgezindheid ,

p.
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SCHEEPVAARTWETTEN.
29 Juni/ 1850,
*** Het wenschelijke eerier volkomen vrijheid van scheepvaart en seheepsbouw was het onderwerp van levendigen strijd. Naauwelijks was er een
niaatregel denkbaar,, meer gewigtig voor de stoffelijk belangen van het Land.
Onberekenbaar kon op handel , nijverheid , kolonien , voordeel of schade van
dergelijke hervorming of omkeering zijn. Ook bier, gelijk in Engeland, was
er tusschen deskundigen , freetraders of proteetionisten , de meest uiteenloo'Vat door den eenen behoud en ontwikkeling genoemd
pende beschouwing.
werd , was voor den ander onvermijdelijke aehteruitgang en bederf. — De
oppositie van vele leden was, in dezen stand van zaken , niet tegen den
maatregel , maar tegen de wijs van behandeling gerigt. Men dacht dat ,
zoo immer, hier enquete , regelmatig verhoor dergenen wier belangen op
het spel raakten , te pas kwam ; dat , voor als nog , de gewone behandeling
in de Kamer geen genoegzamen waarborg omtrent volledigheid van onderzoek en rijpheid van beraad gaf; dat vooral de onverwijlde toepassing van
het bf-ginsel ook op de koloniale tarieven, reeds door de Regering aangekondigd , een roekelooze daad zijn zou. --- Op den derden dag der discussie
had ze reeds genoeg wapenen geleverd voor die snort van aanval tegen de
wet welke door mi.), als leek , bedoeld werd.

Ik zou liever het woord gevraagd hebben na den Minister. 1k
zou daarvoor in het eigenaardige van mijn betoog eene reden van
verontschuldiging gehad hebben. Ik ben geen free-trader en geen
protectionist; o neen, noch het een noch het ander, ik wensch
met beide partijen te blijven op goeden voet, door beide partijen
ingelicht te worden. 1k ben geen deskundige , niet e,ens dilettant;
ik ben . lid van deze Kamer, die over gewigtige ontwerpen moet
stemmen , en bij de verdeeldheid der Vergadering welligt een beeliesende stem uitbrengen zal. Daarom wenschte ik aan het einde
van de discussie te spreken , oni weer te geven den indruk (den
Totaleindrick zouden de Duitschers zeggen) die zij op mij , onkundige , gemaakt heeft.
1k wil evenwel niet te zeer betreuren dat ik voor den Minister
spreek , dewijl , indien het argument dat ik op den voorgrond
stel waar en juist mogt bevonden worden , de latere discussie en
ook het betoog van den Minister (en naar mate dit uitnemender
zal zijn , te meer) zal strekken tot aandrang van hetgeen ik itoorstel. Ik ben geen tegenstander van deze wetten ; ik beoordeel
ze niet; ik ben althans nog niet op de hoogte om ze te bekrachtigen , met het oog op de verantwoordelijkheid die jegens het
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vaderlandop mij rust. Van de ontijdigheid der voordragt ben
ik overtuigd , in verband niet alleen tot mij zelven , maar tot de
meerderheid dezer Kamer. 1k acht nader onderzoek volstrekt noodig. Over het punt der enqate is reeds zooveel met juistheid
gezegd , dat ik er niets bij voeg , te minder omdat het welligt
een punt is van latere zorg. 1k zou mij kunnen vereenigen met
eene motie van orde (indien ze mogelijk ware) , waarbij verwerping der wetten , op grond van ontijdigheid , gevraagd wierd.
De enquete zou dan het gevolg zijn. — Een punt staat bij mij
vast , dat ik mij niet zal laten bewegen tot het 9111 aannemen van
deze wetten. — De wenschelijkheid van uitstel is het eenige onderwerp van mijn betoog.
Eerst wil ik defensief ageren. Sommige bewonderaars van deze
wetten zeggen op stouten toon : uitstel is noodeloo8, is ongerijmd;
cie wetten zijn zoo goed en voortreffelijk dat ze onverwijld in
werking moeten komen. Om ons te beveiligen tegen zoodanigen
drang, zou ik gaarne ter zijde stellen eenige schitterende woorden ,
die veel invloed op sommigen hebben , ook wel op mij.
Het woord concurrentie. Hierover is ontzagchelijk veel gesproken en geschreven , in redevoeringen en brochures. 1k ben nog
van oordeel dat voor concurrentie zekere gelijkheid van krachten
Moet bestaan. De reus kan concurreren met den dwerg , de dwerg
niet met den reus. Dit heeft de spreker uit Rotterdam uit het
oog verloren hij sprak van den prikkel der coneurrentie al prikkelt men den dwerg, al zegt men , llontwikkel uwe veerkracht ,
uwe energie ," hij blijft een dwerg als hij zich niet uit de
voeten maakt , loopt hij gevaar van door den reus te worden vertrapt. Volgens de fabel concurreerden de aarden en ijzeren pot
zij waren zelfs vriendschappelijke concurrenten , bij den vierden
tred lag de een in stukken en de ander ging rustig haar gang.
Nu ik over concurrentie spreek , moet ik in het voorbijgaan opmerken dat ik nog niet de argumenten heb hooren wederleggen ,
bijv. dat de concurrentie met Engeland door gebrek aan uitvoeren
onmogelijk wordt, dat in de Engelsche kolonien vele belemmeringen zullen blijven bestaan , dat wij, tegen opofferingen van onberekenbaar gewigt, een regt tot mededinging zullen hebben op he
_
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Een tweede glansrijk woord is het woord wetenschap. 1k ben
altijd verlegen , wanneer ik, in eene zaak waarvan ik niets weet ,
tegenover een man der wetenschap sta , vooral wanneer hij zoo
uitnemende begaafdheden bezit als waarvan reeds dikwerf, en gisteren misschien weer dan ooit , ons geacht medelid nit Ruurlo a het
bewijs gaf. Dan heb ik herinnering noodig dat ik de wetenschap
we] eens op een ander terrein ontmoet heb, en het mij naderhtind
bleek dat het geene proefhoudende wetenschap , dat het eenzijdige
voorstelling , dat het althans de wetenschap niet was. Ik verwonder mij dat bestrijders van monopolie en privilegie zoo inconsea VAN ZULTLEN VAN NYEVELT.
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quent zijn , en dikwijls de wetenschap monopoliseren en er voor
zich een privilegie van maken. Al ben ik tot eigen oordeel onbevoegd , mag ik niet onbeziens aannemen dat Amine wetenschap
(le wetenschap is. Zoo sprak men over het politiek doorzigt der
Engelsche staatsliedeu , alsof het enkel bij de free traders bestond.
Ontbreekt aan al de Engelsche staatslieden , die niet met het tegenwoordige Engelsche handelsysteem instemmen , politiek oordeel? is
er enkel doorzigt aan den eenen , enkel kortzigtigheid aan den
anderen kant ?
Zoo verwijt men bekrompenbeid , eigenbelang , en wat dies meer
zij. Doch er komt in dergelijke woorden een stelsel van recipro
citeit en van represaille , waardoor men , ten laatste , in de vastheid en warmte zijner overtuiging , gebragt wordt tot het alternatief
van aan zijne tegenstanders toe te schri,jven , gebrek Of aan kennis
en wetenschap, 6f aan goede trouw ; en dan gebeurt het dat aan
een Minister a van wiens eerlijkheid en regtschapenheid wij alien
overtuigd zijn , het verwijt in dagbladen wordt gedaan dat hij , door
indiening van deze wets-voorstellen , landverraad gepleegd heeft.
Nog een woord : Engeland.
Ik ben Anglomaart; ik hecht veel aan de gemeenschap van politiek met Engeland. Ik voeg er bij dat er tijden zijn geweest ,
waarin , onder den kleingeestigen invloed der stedelijke oligarchie ,
het regt van Engeland door Nederland werd miskend , met een
kwade trouw en schennis der tractaten die door de onpartijdige
geschiedenis moet worden gebrandmerkt. Ik weet dat Engeland
in de laatste tijden op gelijksoortige wijs tegen ons te werk ging ;
het is dezelfde partij welke ons regt in 1832 vertrad , die ons thans
met al de vriendelijkheid van five trade te gemoet komt. — Men
spreekt van Engelands voorbeeld, van Engelands raadgevingen, en
ook in de verte van Engelands bedreiging.
Engelands voorbeeld. De toestand char is aan de toestand hier
niet gelijk. Een spreker die het houden eener enquete heeft bestreden , zeide : zij is reeds in Engeland gebouden. Vergat hij dat
enquete , speciaal in betrekking tot Nederland , voor ons vereischt
wordt ?
Engelands raadgeving. Engeland zegt, met hartelijke belangstelling : ik ben in handels-politiek ervaren ; ik heb de zaak goed
onderzocht ; ik geef u raad , vooral om uwentwille ; gij zult er u
wel bij bevinden , indien gij deze wetten aanneemt. Nu houde
men in het oog dat Engeland, zelfs wanneer het edele drijfveeren heeft , de drijfveer eigenbelang behoudt ; dat de zorg voor
anderen aan de zorg voor zich zelven ondergeschikt blijft.
Wat het dreigen van Engeland betreft , ik geloof er niet aan.
Meer dan eene rede is er thans voor het Engelsche Gouvernement
om niet onregtvaardig te zijn tegen Mogendheden van minderen
rang. En indien het waar was , indien het zoover was gekomen ,
dat wij in deze vergadering niet vrij zouden mogen beraadslagen ,
-
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niet zouden mogen doen wat het Engelsche parlement gedaan heeft,
niet, met rijp beraad , waar het de belangen van zoo velen onzer
landgenooten geldt, te werk zouden mogen gaan , het ware voor
mij eene reden te meer om mijne stem niet aan deze wetten te
geven. Laat dan ten minste Nederland niet, door onze zwakheid ,
een wingewest van Engeland wezen , eer het dit door geweld wordt.
Uitetel, zeicle men , wordt afite/. Dikwerf, in Nederland vooral ,
ik erken het; doch de enquete zal hiertegen een behoedmiddel zijn.
Men heeft de nadeelen uitgemeten van het status quo. Te regt;
maar velen waarschuwen ons dat wij door deze wetten naar een
afgrond worden geleid , en het status quo, hoe lastig en ellendig ,
heeft , aan den rand van een afgrond , eene betrekkelijke waardij.
Tot dusver heb ik verdedigender wijs geageerd, nu wensch ik
offen8ief te bewijzen dat het uitstel is onmi8baar ; dat de leden
dezer Kamer niet verantwoord zijn , indien ze , zonder vender onderzoek deze wetsvoorstellen aannemen. Ik stel op den voorgrond
wat misschien tot nog toe niet genoeg in aanmerking is genomen ,
namelijk dat de wetten een geheet vormen , niet slechts zoo als ze
voor ons liggen , maar met verdere oogmerken die het Gouvernemoat ook omtrent de overzeesche bezittingen heeft. Bedenk , om
het geheele gewigt van deze voordragt te gevoelen , dat wij ons
hier bevinden op• een keerpunt, aan het begin eener reeks, ik zou
er bij willen • voegen , eener onafzienbare reeks van hervormingen;
bedenk dat het om een beginsel te doen is , waarvan later de consequente ontwikkeling zal worden verlangd.
Herinner u , wat op politiek terrein gebeurd is. De aannemina
van deze wetten zou wezen eene grondwetherziening van 18a,
en naderhand zou u de kieswet en de provinciale wet voorgelegd
worden. Men zou. uwe verpligting. bewijzen om getrouw te zijn
aan het aangenomen beginsel ; om niet halverwege te blijven staan:
dringen en dwingen, om der gevolgen wille , om der omstandigheden wille ; de goedkeuring der volgende wetten omtrent OostIndic zou worden gewaeht en geeischt. Niet enkel de reederijen ,
niet enkel de scheepsbouw, niet enkel velerlei trafieken, ofschoon
dit reeds ter behoedzame behandeling genoeg ware, maar de gan-

sche finantiRe, commerciele en koloniale huishouding van Nederland
is op het spel.
Vooreerst,. met" bescheidenheid gezegd, het Gouvernement bevindt
zich lad op de hoogte van het onderwerp. In de tweede plaats:
de Kamer ook niet. In de deide plaats: het onderwerp zelf is nog
niet tot die hoogte gebragt, dat het ter tafel had mogen worden
gelegd. Eindelijk , dit doordrijven — de wetten zelve beoordeel
ik niet — is een overbrengen der revolutionaire staatkunde op
materied terrein en strijdt tegen de eischen van een waar con8titutioneel Gouvernement.

1. Ik sprak van het Gouvernement. Wat is in Nederland een
Gouvernement , en wat is het in Engeland? Laat ik hier in
Beene bijzonderheden treden; de Kamer zal mij begrijpen, wan-
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neer ik zeg : in Engeland is een Minister hoofd van een zelfwerkend personeel ; in Nederland , uit den aard van onze tegenwoordicee administratie, autocraat in een bureau. Er is nog een
onderscheid , in verband met het verschil tusschen een land dat
niet , en een laud dat wel, voor den invloed der moderne revolutiebegrippen bezweek. In Engeland bestaat eene pende youvernemen,
tale welke in vele gewigtige aangelegenheden eene gansche reeks
van ministerien , hetzij Whigs of Torys aan het bewind zijn, bezielt en overleeft. Hier niet alzoo. Deze discussie zelve geeft er
een treffend bewijs van. .De pende gonvernementale brak in twee :
de een bleef niet Minister, en de ander werd het; en nu heeft
de een met uitstekende bekwaamheid de wetten bestreden, die
straks de ander op uitnemende wijs verdedigen zal. Wiej hebben
dus — als wij van ons Gouvernement spreken — enkel te doen
met den Minister van het oogenblik , met het indiviA , en , bij al
den eerbied voor een persoon , is het de individuele zienswijze van
den Minister , die men , onder den statelijken titel van het Pionvernement , bestrijdt.
In de stukken , die door het Gouvernement aan de Kamer zijn
geleverd , hoe uitnemend gesteld — de redactie is uitnemend
heerscht een toon van vooringenomenheid , van opgewondenheid ,
van toegeven aan eene zeer werkzame verbeelding, welke somtijds
de wezenlijkheid uit het oog deed verliezen. Ofschoon ik hiervan
menig voorbeeld gevonden heb , zal ik, om kort te zijn , de Kamer
daarvan slechts een enkel toonen. De Memorie van toelichting
zegt : „De Regering heeft , door eene raadpleging der onderscheidene Kamers van koophandel en fabrieken , volkomen zekerheid erlangd." Getuigt dit gezegde niet van een toestand van opgewondenheid ? want het zijn niet geweest de kamers koophandel ,
alleen sommige kamers van koophandel die gehoord waren. Eenige
regelen later zegt;zij , bouwende op het oordeel der kamers van
koophandel: „Mogt het derhalve, noodig zijn eene nieuie drangreden te voegen, bij de vele die door voorafgaand onderzoek zijn
aan .de hand • gegeven, - de Regering zoude zich in dezen op het
eenparig Omelet van deo ;Nederlandeehen handelstand kunnen beroepee Ofschoon nu de AxasterdamSche kamer van koophandel
verklaard heeft niet te zijn het organ van den Amsterdamschen
handel, ofschoon • tlechts igommige kamers zijn gehoord , vermeent
de Minister zich te mogen beroepen –op het eenparig gevoelen van
den Nederlandschen handel , en voegt er bij : „ dat de raaidzaamheid van dien maatregel zelven boven alle twzjfel verheven mogt
geacht worden." Dit is nu de conclusie. lk, .vraag het u, getuigt
dit tiles niet van de , soort van opgewondenhOd van welke ik sprak?
eerst de kamers van koophandel , waar men had behooren te ieggen sommige ; daarna „ het eenparig gevoelen" van den Nederlandschen handel, waar een voornaam gedeelte van dien handel zich
verzet tegen den maatregel , en eindelijk het raadzaam achten van
-

,

a VAN HALL en VAN BOSSE.

-- 518
den maatregel, als boven alien twcyel verkeven, terwijl er zoo menige twijfel bestaat.
Een tweede voorbeeld vind ik in de Memorie van beantwoording , een stuk , insgelijks fraai geredigeerd , doch waarin men ,
met groot gemak , zeer luchtig over alle bezwaren , ik zou bijna
zeggen heengehuppeld heeft. Een niet onaanzienlijk getal leden
van de Kamer had zich , volgens het verslag, voor eene enquete
verklaard de Regering heeft „gaarne ontwaard dat het verlangen van enkele leden om het vraagpunt tot onderwerp eener
parlementaire enquete te maken" enz. Over den scheepsbouw en
den maatregel om aan vreemde schepen Nederlandsche vlag te verleenen , waaromtrent veel oppositie geweest was , leest men : „Met
genoegen" — over 't algemeen schijnt men bij het stellen dezer
Memorie veel genoegen te hebben gehad „heeft de Regering
ontwaard dat de noodzakelijkheid om ook voor elders gebouwde
schepen de gelegenheid tot het verkrijgen van Nederlandsche zeebrieven open te stellen , door de Kamer over het geheel schijnt erkend te zijn."
Er is nog eene andere merkwaardige plaats in de Memorie van
toelichting, eene zinsnede waaruit de geest blijkt in welken zij gesteld is. Na eene opmerking over gedeeltelijke opheffing der differentiele regten leest men :
„ Betcr voegt eene andere min halfslachtige handelwijze, eene volkomen
en onherroepelijke afstand van de beschermende bepalingen, welke in onze
handelswetgeving zijn binnengeslopen ; eene onverwijlde en onvoorwaardelijke
huldiging van het beginsel der vrije scheepvaart."

De ergste misgreep is deze:
„ Hetzelfde beginsel, omtrent den aauvoer uit de overzeesche bezittingen
in het MOederland aangenomen, behoort voorts , naar he oordeel der Regering, ook in die bezittincren zelve, zoo bij den in- als uitvoer, te worden
toegepast. De verschilleide differentiele regten dethal;ve, welke ter bescherming hetzij der Nederlandsohe vlag, hetzij van den regtstreekschen aanvoer
naar 'Nederland, in de koloniale tariven zijn opgenomen, zullen daaruit moeten verdiiiinen. Zoodra dan ook de beide Kamers den Staten-Generaal
door de alshneming der hair 'that's aangebodene wets ,ont'werpen getoond
znilen,hebben de _vrijzinnige handels-politiek..der Regering te deelen , zullen
onverwijld de noodige maatregeleA, getroffen worden , om hetzelfde stelsel in
de kolonien ter toepassing te brengen."
'

Ik wil niet gebruiken het woord kigtzinnigheid. Neen , ik wil
(en slechts in de - grammaticale beteekenis) het ' woord ligtvaardigh,eid gebruiken. Het Gouvernement ging te werk met die ligt-vaardigheid welke, spoedig gereed , zich aan 'het einde van het onderzoek waant als zij niet halver weg is.
Hier
2. De Kamer is niet op de hoogte van het .anderwexp.
Men zegt en verhaalt dat, zoo
wijs ik op mijn eigen onderzoek.
wij niet ingelicht zijn, het onze schuld is. Wat had ik dan be-
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hooren te doen? Ik heb vele petitien gelezen , vele brochures ,
vooral de memorien van het Gouvernement. Ik heb het voorregt
gehad mij in betrekking te stellen met ervarene handelaren die
mij belanzrijke inlichtingen hebben medegedeeld. Ik heb het fameuse Engelsche Report in huis gehad; vragen en antwoorden (niet
alle evenwel) gelezen en overwogen ; met welke uitkomsten ? dat
ik er eigenlijk niet veel van weet en niet veel van begrijp. Ik
wijs op het onderzoek van de Kamer. Deze wetten zijn voorgedragen of behandeld , te gelijk met de organieke wetten. Een spreker
zeide dat het zeer goed was. Ik wil het aannemen ; voor de behandeling van deze wetten was het zeker niet goed. Belangrijk
was het voorloopig verslag, maar het was voorloopig. Ik had mij
gevleid dat een tweede onderzoek in de sectien gewigtiger zou geweest zijn dan het eerste ; ik had gedacht dat de voorvechters van
de twee systemas Moen vooral elkander zouden bestrijden. Geenszins ; de vergadering werd , zoodra het nader sectie-onderzoek zou
zijn afgeloopen , verdaagd ; vele leden waren reeds huiswaarts gekeerd ; het getal opmerkingen was zoo gering dat zelfs het een en ander
dat ik , onkundige , te berde gebragt had , in het algemeen verslag
opgenomen werd. Nu scheen het billijk dat wij voor de discussie
genoegzamen of althans eenigen tijd ter voorbereiding zouden hebben. Neen ; onmiddelijk na de beraadslagingen over de kieswet,
over de provinciale wet, moesten wij met de scheepvaartwetten beginnen. De Minister van Finantien had reeds te voren beslag op
ons gelegd. Hij had gezegd : gij zult niet naar huis gaan ; gij
zijt drie weken met den Minister van Binnenlandsche Zaken bezig
geweest , blijft nog drie weken voor mij.
Behoort een onderwerp, zoo gewigtig en moeijelijk , in deze Kamer aldus behandeld te worden ? — Ik kom tot de discussie. —
Uitnemende redevoeringen heb ik gehoord ; ik ben hoe langer hoe
sneer in de zaak verward geraakt. De spreker uit Rotterdam a heeft
mij meer dan ooit doen inzien dat ik niet op de hoogte der zaak
sta. Hij heeft gezegd : de cijfers bedriegen u. Ik had berekeningen gemaakt , ik had mijn gevoelen daarop gegrond , en nu hoor
ik dat cijfers bedriegen. Het is zonderling dat die spreker naderhand zelf met cijfers te berde kwam. Voorts is het hier argument tegen argument, betoog tegen betoog, cijfer tegen cijfer , en
ik mag er wel bijvoegen , zelfvertrouwen tegen zelfvertrouwen :
iedereen weet alles even stellig , iedereen zegt met apodictische
kracht dat er geen twijfel bestaan kan , iedereen is vast overtuigd
dat hij de zaak weet en begrijpt. En dit gebeurt niet alleen in,
maar ook buiten de Kamer. Een voorbeeld ; iedereen kan het
door eigen ervaring, aanvullen en versterken. Dezer dagen had
ik de eer te zitten tusschen een freetrader en een protectionist.
De een zeide : „ik ben wel liberaal, evenwel niet zoo dat ik aan
anderen het regt geef om vrijelijk in mijn huis te komen eten ,
terwijl ik zelf gebrek lijd. „De freetrader antwoordde : „Gij zult
a VAN RYCKEVORSEL.
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geen gebrek hebben, het zal overvloed brengen in uw huis : „waarop
hem de ander te gemoet voerde : „in mijn omtrek althans zullen
tien duizend menschen zonder brood zijn." „Naar mijne vaste
overtuiging ," sprak de freetrader toen , „zullen niet alleen die tien
duizend het brood niet verliezen , tien duizend zullen brood hebben
bovendien." De protectionist toen, met een warmte die zijn hart
eer aandeed , riep uit : „ik zal de uitbreiding van Veenhuizen verzoeken aan het Gouvernement ;" waarop door den freetrader , met
ongemeene gevatheid, gerepliceerd werd : „en ik zal aan het Gouvernement vragen het afschaffen van ieder bedelaarsgesticht." —
Dit is een welgelijkend beeld onzer gansche discussie. Wij worden geslingerd tusschen allerlei strijdige gevoelens, zoodat ik mij
bijkans wanhopend vraag : hebben zij alien gelijk of ongelijk Ik
geloof bijna dat ze alien ongelijk hebben ; dat van weerskanten
overdrijving is , en hierop grond ik het derde punt van miju betoog.
3. Het onderwerp zelf is niet op de hoogte om in deze Kamer
ter tafel te worden gebragt. Men heeft meermalen gezegd : de
zaak is reeds zes maanden in overleg : er is zoo veel over geschreven, er zijn zoo veel petitien en brochures uitgekomen dat zij in
staat van wijzen gebragt is. Neen ! ik beweer dat eene quaestie
van dit gewigt , eene quaestie van dien aard , vereenzelvigd met
de geheele huishouding van Staat , niet in zes maanden , soms niet
in twee jaren, tot rijpheid geraakt.
Dit heeft men ons herinnerd, ook door een citaat uit een werk
van den Minister van Binnenlandsche Zaken. In Engeland zegt
men niet dat zes maanden genoeg zijn om zoodanige zaak te beoordeelen en te beslissen ; men vraagt of wezenlijke discussie heeft
plaats gehad. Wij zijn nog in het eerste tijdperk van den strijd.
Van weerszijden worden , zonder keus , met hartstogtelijkheid , allerlei soort van redeneringen in het midden geworpen. Het is een
doolhof, een bajert. Het is begrijpelijk dat het geachte lid uit
Friesland a niets meer met petitien en brochures te doen wil hebben , dat hij voornemens is enkel op de wetten zelve te starers ;
doch het zal hem niet baten. Het eenige redmiddel ligt in den
strijd der bevoegden. Die zal geen vermeerdering , maar vermindering in den stapel der argumenten te weeg brengen , schifting
van koren en kaf. Er zal zich langzamerhand eene publieke opinie
vormen , die wel niet tot eensgezindheid zal leiden , maar ten gevolge zal hebben dat de verschillende systemas meer zuiver zullen
te voorschijn treden en dat men met meer kennis der zaak zal
kunnen te werk gaan.
4. Ten laatste, dit doordrijven brengt de revolutionaire politiek
op materieel terrein en miskent den eisch van een wel ingerigt
constitutioneel gouvernement. Het geachte lid uit Ruurlo b sprak van
de verwantschap tusschen protectionisten en socialisten. 1k ben
genoodzaakt over vele bijzonderheden van zijn betoog te zwijgen.
Anders zou ik het gaarne opnemen voor Koning Lodewijk-Filips ,
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die bezweek , niet omdat hij par les interits geregeerd heeft (moest
het welligt sans of contre les interds zijn ?) maar ten gevolge
eener verdere ontwikkeling van de theorie die hem op den troon
bragt. Voorts herinner ik aan het naïf en voor ons zeer opmerkelijk gezegde van een redenaar in Engeland omtrent het systeem
van .freetrade: dat hij er vrede mee had , omdat Engeland toch
altijd het deel van den leeuw hebben zou. Die vrijzinnige leeuw ,
vrijzinnig in alles en voor alien , maar die zijn leeuwvermogen ter
regeling van de gemeenschap gebruikt , is mij het ideaal van den
communist en socialist te gelijk. Niet de leeuw alleen , ook de
luipaard gaat dus te werk, als hij in goede verstandhouding, zonder evenwel schade te willen lijden , met zwakkere diersoorten
verkeert. Er is gezegd dat broederschap tusschen de protectionisten en socialisten ontstaan was , omdat beide vragen om bescherming. Ja , doch de socialist vraagt bescherming voor een regt,
dat geen regt is. Het bescherming-vragen zeif is geen kwaad ;
iedereen vraagt bescherming van zijne regten en belangen aan de
maatschappij.
Sommige bekwame en talentvolle landgenooten , die behoord
hebben tot de voorstanders van liberale begrippen , die wel Beene
socialisten waren , maar toch op het hellend vlak stonden , die wel
niet Proudhon voor een financier , maar toch zeker Lamartine voor
een staatsman hielden , hebben daarna , door de gebeurtenissen geleerd , op uitnemende wijs betoogd dat eene hervorming, om waarlijk hervorming te zijn en duurzaamheid te hebben , niet onverwijld
en onvoorwaardelijk , maar langzamerhand en met eerbied voor het
bestaande , tot stand moet worden gebragt. Onder die berouwelingen zijn er , welke zich thans op het gebied der materiele belangen werpen en daar de les wederom vergeten die zij aan eene
duurgekochte ervaring hadden ontleend.
Eene revolutionaire strekking vind ik in de geheele wijze van
handelen van het Gouvernement , in het op den voorgrond stellen
en doordrijven eener theorie , met een zelfvertrouwen dat naauwelijks twijfel vergunt ; vooral ook in de geringschatting der bijzondere belangen. Zoo lees ik , in de Memorie van antwoord , de opmerkelijke zinsnede :
„ Het is de roeping , zoowel van elke volksvertegenwoordiging als van
elke Regering, zich, waar het vragen van algemeen belang geldt, .op een
onzijdig standpunt te plaatsen, en zich buiten den altijd beperkten kring der
bijzondere belangen te verheffen."

Dus ook hier ligt het algemeen belang in de geringschatting en
ter zijde stelling van de bijzondere belangen ; ook hier verheft men
zich in die hooge sfeer , waarin men bijzondere belangen geringschat. Een gevaarlijk systeem. Het geheele weefsel der maatschappij bestaat uit bijzondere belangen ; het algemeen belang is
de slotsom van bijzondere belangen , en bijzondere belangen zijn
grootendeels verkregen regten. Verkregen regten , niet zoo dat ze
34*
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niet somtijds aan hooger eisch moeten worden ondergeschikt ; maar,
ook wanneer ze moeten wijken , komt overleg te pas, behoedzaamheid en zucht om , zooveel mogelijk , te sparen en te ontzien. Dan
vooral moet men zich wachten er in te grijpen met roekelooze en
vermetele hand.
Men miskent, zeide ik, den eisch van een welingerigt constituMen heeft reeds groote stappen afgelegd
tioneel gonvernement.
op gevaarlijke baan. Men heeft de vertegenwoordiging der belangen voor die van het zielental ter zijde gesteld ; hoe nu , wanneer men aan die belangen welke geen regt van representatie meer
hebben , zelfs geen gehoor gunt ? dan loopen wij gevaar in uitersten te vallen , die het vaderland ten verderve zouden slepen , en
in die geval noodlottig zouden zijn voor den Nederlandschen
handel.
De Nederlandsche handel is niet naar behooren gehoord. „ De
Nederlandsche handel ," zegt de spreker uit Rotterdam , „ verlangt en behoeft geene bescherming." Indien dit juist en waar
is , was de zaak beslist. Maar nu vraag ik : wat is de handel ?
ons geacht medelid is niet de handel ; de kamer van koophandel
is niet de handel ; geheel Rotterdam zelfs is niet de handel ; ik
geloof dat er velen in den handel zijn die geenszins zullen toegeven dat de handel geen bescherming verlangt noch behoeft.
De geachte spreker heeft eene zinsnede gebruikt , die mijne
denkbeelden bouleverseert : „de Amsterdammers verstaan hun eigen
belang niet." Dit komt mij onbegrijpelijk voor. Om dit te bewijzen , wordt wel enquete vereischt ; de Amsterdammers moeten
tegen de Rotterdammers worden gehoord ; misschien worden ze te
regt gewezen en leeren hun eigen belangen verstaan.
De Nederlandsche handel is in deze Kamer niet naar behooren
gehoord. Of is het genoeg dat er op een aantal petitien rapport
is uitgebragt en dat zij ter griffie zijn nedergelegd ? Is dat het
hooren van den handel ? wordt er niet een regelmatig verhoor der
partijen vereischt ? Roep over eene moeijelijke quaestie , die tot
strij d van inzigten , belangen , hartstogten , vooroordeelen aanleiding
geeft, honderd deskundigen bijeen ; vraag hun gevoelen ; hooren en
zien , gelijk men zegt , zal u vergaan. Wat zult ge doen ? wetende
dat men niet alzoo tot eene uitkomst geraakt , zoudt ge een geregeld onderzoek instellen ; leiding geven aan het wisselen der gedachten ; alles tot eenige hoofdpunten , van waar gij tot de bijzonderheden zoudt afdalen , terugbrengen. Gij zoudt erkennen dat er
enquete vereischt wordt.
Men spreekt veel van vriiheid van handel ; ik ook wensch en
verlang ze. Weet gij wat er ook toe behoort ? dat de wetgeving
in handelsbelangen niet eigendunkelijk en voorbarig ingrijpe , maar
zorge dat het gevoelen en verlangen van den handel , wanneer
groote commercide veranderingen ter sprake worden gebragt, behoorlijk uitgemaakt zij.
De handel moet gewaarborgd zijn tegen willekeur. En laat ons
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niet vergeten dat het hier alle vrijheden geldt ; want, indien deze
Kamer met minachting op deskundigen neerziet, met ligtvaardigheid omtrent bijzondere belangen te werk gaat , komen wij tot het
despotisme eencr meerderheid in wetgevende vergaderingen , voor
het Vaderland heilloos en hetwelk niemand onzer verlangt.
Verdere discussie kan , van het standpunt waaruit ik de zaak
beschouwd heb , geen verandering te weeg brengen. Laat de beraadslaging duren dagen en weken achtereen ; men luistere , met
gespannen aandacht en onafgewend oog , naar ieder die het woord
heeft. D
- e meerderheid der Kamer zal evenwel niet net reden
van wetenschap beslissen over wetted waarvan het bestaan van
duizenden , en welligt , in de materiele belangen , de toekomst van
het Vaderland afhangt.

3 Julii 1850.
Ook in mijne repliek, den zesden dap:, was bet betoog enkel tegen
de voorbarigheid eener beslissing gerigt.

1k spreek niet om den Minister te beantwoorden ; dit zou voor
mij ten eenemale ongepast zijn. Ik sta buiten de discussie. 1k
ben geen bestrijder van de wetter : al is het dat ik ze wegens
ontiidigheid verwerp. Een bestrijder, om den inhoud, ben ik niet.
1k zal , zonder bepaaldelijk de vraag der enquete te behandelen,
mijn voorname argument nader toelichten : de noodzakeliikheid van
uitstel. Er is hier eigenlijk maar eene goede tegenwerping denkbaar : uitstel zou gevaarlijk kunnen zijn.
Men heeft op de toepasselijkheid dezer objectie weinig vertrouwen gehad. De eenige die er met kracht over heeft gesproken ,
is de afgevaardigde uit Zwol a. Met nadruk heeft hij gevraagd , of
het eene laakbare politiek van Engeland zijn zou represailles te
nemen , indien we weigeren toe te staaR wat het ons gaf 1k
antwoord ; indien Engeland ons den noodigen tijd niet zou willen
gunnen om te wikken en te weken ; indien het ons niet veroorlooft de zaak naauwkeurig te onderzoeken ook in verband tot de
tractaten met Engeland gesloten , mag dit niet slechts laakbare ,
maar schandelijke staatkunde genoemd worden.
1k ben daarvoor niet bevreesd. Wij behoeven zoodanige schennis van de tractaten niet te duchten , op het oogenblik dat de
buitenlandsche staatkunde van lord Palmerston door het Hoogerhuis
als roekeloos , trouweloos , en schadelijk voor Engeland zelf, is gebrandmerkt , en er slechts weinige stemmen aan hebben gefaald of
dit vonnis zou door het Lagerhuis zijn bevestigd. Dergelijke argumenten behooren tot het stelsel , ik weet het anders niet uit te
drukken , van bangmakerij.
Men maakt er grooten ophef van , en
a
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wanneer zij op het votum van de Kamer invloed hebben gehad ,
lacht men er me&
Ik kom terug op mijn argument; Ritsatel wordt, voor een groot
gedeelte dezer Vergadering, gebiedend vereisc/it. Het geachte lid
uit Zalt-Bommel a heeft , na mij lof gegeven te hebben , waarvoor
ik hem gaarne mijne erkentelijkheid betuig, er bijgevoegd dat , bij
nader onderzoek, mijne argumenten hem gebleken waren aan 8pel
deprikkels gelijk. Ik heb -die uitdrukkiug met ongemeen genoegen
gehoord. Wanneer een lid, twee dagen nadat wij gesproken hebben , daarop terugkomt ; wanneer hij hetgeen we gezegd hebben
prijst en betuigt dat, eerst bij nader on derzoek , wat te berde
gebragt werd , hem weinigbeduidend voorkwam , kunnen wij overt aigd zijn dat we goede argumenten hebben gebruikt ; dat zij indruk
op den spreker hebben gemaakt ; dat hij het wegnemen van den
indruk bij anderen noodig geacht heeft. Het is de proef op de
som. Daarbij voeg ik het stilzwijgen van den Minister omtrent
bet argument uit mijne onbevoegdheid en die van anderen ontleend. Dit zwijgen is voorbedachtelijk geschied , want het is ondenkbaar dat hij den invloed der opmerking op een deel der
Vergadering gering schat. Er is sneer. Het is nu ongeveer een
jaar dat ik , in de beraadslaging over de Handel-maatschappij 1 ,
aan de zijde van den Minister gestaan heb; ik heb Coen hetzelfde
argument gebruikt , en herinner mij dat het hem zeer krachtig
scheen en ongemeen welgevallig is geweest.
Inderdaad wat ik mij veroorloofd heb, ter afweering van de tegenpartij , in het midden te brengen , was niet onbeduidend. Immers de voorstanders der wetten hebben terstond geproclameerd
dat de aanneming door de wetenschap en door den handel voorgeschreven werd , en dit zoo zijnde , was de zaak beslist ; doch ik
heb. die bolwerken een weinig aan het wankelen gebragt , door de
eenvoudige opmerking dat , in de hedendaagsche spreekmanier , wanneer men van de wetenschap, den handel, of ook van de Natie met
ophef gewag maakt, deze uitdrukking dikwerf van een zeer klein
getal personen , somtijds van een. geleerde , 66n handelaar , of wel
661 dagbladschrijver, moet worden verstaan.
Men heeft veel gesproken van de veerkracht die bij onze Natie
moet worden gewekt. Reeds heeft het geachte lid uit Arnhem '' doen
opmerken dat de veerkracht van een zieke , van een zwakke , met
omzigtigheid moet worden gewekt. Ik voeg er bij dat , wanneer
men van de veerkracht te veel vergt, de veer verlamd wordt.
Men heeft in vorige tijden , in het begin van het Koningrijk
der Nederlanden , ook rekening gemaakt op de veerkracht van onze
kooplieden ; evenwel , uit hoofde van gebrek aan veerkracht , was
men in 1824 genoodzaakt toevlugt te nemen tot het schadelijke
-
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systema van bescherming , tot bet oprigten van die hatelijke Handelmaatschappij , over wier verderfelijke werking men zoo billijkerwijze zucht en klaagt. Men heeft gesproken van concurrentie, en
wat mijne vergelijking tusschen een reus en een dwerg aangaat ,
melding gemaakt van een reus die goedaardig was , en aan wien
men een slaapmiddel ingaf. Indien men een waarborg kan geven
der bestendige goedaardigheid van den reus , of een middel aanwijst
waannee hij bij voortduring in slaap kan worden gewiegd , vele
bezwaren zouden weggenomen zijn. 1k ben op de concurrentie met
Engeland zoo gerust niet. Er is met nadruk gewezen op hetgeen
waarschijnlijk het gevolg eerier concurrentie der handeldrijvende
natien zal zijn , monopolie van Engeland : dit is , dunkt mij , een
juiste blik in de toekomst. De Minister heeft Nederland en Engeland vergeleken bij eon Frieschen harddraver en een Engelsch
renpaard. Er zijn tijden geweest in onze historic , waarin deze vergelijking juist was ; ik hat gaarne aan het nader oordeel van den
Minister zelven over , of de tegenwoordige verhouding door dit
beeld met juistheid uitgedrukt is.
Uitstel is het eenige wat ik vraag , omdat wij nog niet op de
hoogte van het onderwerp zijn. De Kamer is niet op de hoogte.
Dit is opgevat als of ik alle leden voor onbevoegd hield. Geenszins. Ik heb bedoeld althans de meerderheid van de Kamer,
een gedeelte der Kamer dus , maar het gedeelte dat over de wet
beslist. Ik classificeer nieniand, ieder rangschikke zich zelf; ik
maak de categories. Enkele leden zijn op de hoogte van het onderwerp , zoodat zij een eigen gevoelen kunnen uiten. Anderen
meenen op de hoogte van het onderwerp te staan. Nog anderen
gevoelen levendig dat zij er niet op zijn : deze is de categoric
waartoe ik behoor. Wij die ons in deze categoric rangschikken ,
wj zijn niet op de hoogte , omdat we niet gehad hebben de voorbereidin ► noodig om uitspraak te doers ; niet de voorbereiding door
studie en praktijk ; niet de voorbereiding in de Kamer , ook niet
in de afdeelingen , welke ter behandeling van een voor het Vaderland vitaal vraagpunt mag worden verlangd. Wij zijn niet op
de hoogte , met betrekking tot hetgeen buiten deze Kamer ter
bestrijding van de wetten te berde gebragt is. Ik wil gaarne aannemen dat de voorstanders van de wet alles hebben gezegd wat
er voor te zeggen is ; maar , in naam der tegenstanders , zou ik
durven verklaren dat zij , om de kortheid (vergelijkenderwijs met
den omvang der wetten) van den beschikbaren tijd, slechts een
zeer gering gedeelte der menigvuldige beschouwingen welke in
dagbladen en vlugschriften aan het licht gebragt zijn , aan de Kamer hebben medegedeeld.
Nu plaats ik mij op het terrein van onbevoegdheid. Ik beweer
niet , gelijk men gezegd heeft , dat ik potdoof of stekeblind ben ;
ik heb het licht niet voor mij noodig , ter verantwoording van een
goedkeurend votum. —Ik neem eenige proeven uit de discussie
zelve , om te toonen dat zij ons onbevoegden niet op de hoogte

— X26 ---gebragt heeft. Ik durf deze argumentatie, daar men van speldeprikkels gewag maakt, vergelijken bij een hakmes, waarmee ik
alle redeneringen en redevoeringen wegsnijd ; want, hoe voortreffelijker van weerskanten de redevoeringen zijn , des te meer stellen
zij de kracht van dit argument in het licht.
Eerst neem ik de drie redevoeringen van ons hooggeacht medelid nit Amsterdam a Het was vermakelijk te zien hoe men er op
uit was om ook aan mij , die van de zaak bijna niets weet, te
beduiden dat ik eigenlijk nagenoeg zooveel er van weet als hij ;
de kunde en ervaring in zijn langdurige en gewigtige loopbaan
verkregen, moest als zeer weinig beteekenend worden beschouwd.
Juist hierdoor bragt men, naar mij toescheen , hulde aan de uitnemendheid van zijne kennis ; men verrnoeide zich om eene autoriteit te verzwakken , waarvan het gewigt gevoeld werd. Ik vraag
aan hen die met mij in dezelfde categorie zijn , of, na al hetgeen
ter gelijkstelling van onze kunde met de zijne gezegd is , zij ten
aanzien van die drie redevoeringen tot wederspraak of oordeelvelyelling zich bevoegd achten ?
Nu neem ik een voorstander van de wetten : ons medelid uit
Leiden b . Die heeft ons een aantal cijfers voorgehouden. Wie met
cijfers redeneert, heeft bij eene vergadering altijd veel voor, omdat niet ligt iemand hem onmiddellijk kan tegenspreken. De geheele vergadering staat weerloos tegenover hem. Bovendien spreekt
hij met ongemeene en indrukmakende vastheid van overtuiging;
want hij steunt op cijfers, en gaat met arithmetische zekerheid te
werk. Ik weet niet hoe het anderen gaat ; als ik mij , met onbeschrijfelijk veel moeite, 20 cijfers in het hoofd geprent heb en ik
voeg er nog 20 bij , ontvallen de eerste 20 mij terstond. Daarom
waken zij op mij minder indruk , en dat gedeelte der rede waarin
de spreker het meeste belang stelt, gaat voor mij verloren.
Nu kom ik tot ons medelid uit Zwol ; een speciaal man in
het yak , die eene rede gehouden heeft, uitnemend, naar ik onderstel , doch voor mij niet zoo nuttig als ik zou gewenscht hebben.
Hij heeft opgeteld vele beroemde mannen die over staathuishoudkunde geschreven hebben. 1k weet van de staathuishoudkunde
weinig ; maar het is zeker dat , wanneer men auteurs noemt , men
tevens eene hietoria critica zou moeten geven , en toonen in hoeverre zij , omtrent dit punt , in het gevoelen van ons medelid
zouden hebben gedeeld. Dit blijft twijfelachtig. Hij heeft ons
een lang citaat voorgelezen uit een allezins merkwaardig geschrift;
ik vraag aan alien die tot mijne categorie behooren : hebben zij
het citaat gevolgd , den inhoud en de strekking begrepen , en is
het een en ander, met betrekking tot het votum over deze wetten ,
hun levendig voor den geest ? Ik mag den afgevaardigde nit ZaltBommel d niet voorbijgaan ; want ik heb hem , even als altijd, met
ongemeen genoegen gehoord. Intusschen heb ik mij veroorloofd
ten zijnen opzigte , uit hoofde van den toestand waarin ik verkeer,
.
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omzigtigheid te gebruiken ; want hij is niet enkel eene specialiteit ,
hij is ook een univereeel man. Nu ben ik voor universele menschen (ik spreek van het soort) altijd eenigzins bevreesd. Om te
weten in hoever ik mij op hen verlaten kan , tracht ik te ontdekken of zij , in hetgeen binnen het bereik mijner beoordeeling ligt ,
al dan niet gelijk hebben. Aan ons medelid is ontvallen een gezegde waarvan mij de onjuistheid bekend is. Hij heeft herinnerd :
de vroegere Oost-Indische Compagnie is geeindigd met een tekort ;
en daaruit de conclusie getrokken dat onze voorvaderen waarschijnlijk in de stichting van die Compagnie gedwaald hebben ; dat
zij te zeer monopolisten waren , en helaas ! ling Diet op de hoogte ,
welke thans de freetrader8 hebben bereikt. Ik herinner mij een
uitmuntend betoog van den heer van Alphen , in zijne redevoering
over Oost-Indie , die ons medelid zeker kent en die ik hem
ter lezing aanbevelen zou , indien hij er Diet mede bekend was ;
voorwaar een aanbevelenswaardig stuk , waardoor de uitvoering van
het grootsche plan om Java aan de Engelschen te verkoopen verhoed werd 1 . Daarin wordt getoond dat het tekort aan geheel an dere oorzaken moet worden toegeschreven dan aan het stelsel van
de Compagnie. Ik kan dus , ook in andere pnnten , niet onbeziens
aannemen al wat , in het oog en in de voordragt van ons medelid , eene uitgemaakte zaak is. Wanneer men mij , die met de
bijzonderheden der verschillende landen niet zeer bekend ben , een
wereld-atlas voorlegt , begin ik met de kaart van het Vaderland ,
en , wanneer ik zie dat Scheveningen even ver is van den Haag
als van Leiden, en Amsterdam aan het Haarlemmermeer in plaats
van aan het IJ , dan zeg ik dat de atlas niet volkomen getrouw
bewerkt is , en het kan mij niet ten kwade worden geduid , indien
ik de overige kaarten met omzigtigheid gebruik. Veel dat het
geachte medelid zeide is eene petitio principii. Bij voorbeeld dat
hij , die reeds een gedeelte van den weg afgelegd heeft , veel boven zijn mededinger vooruit had. Wel zeker , indien hij op den
goeden weg is ; doch , is hij op den slechten en moet hij terugkeeren ,
dan is die staan bleef, hem vooruit. Nog een woord over de
vergelijking met het in de branding geslingerde schip dat uit den
stroom die het mar de klip voerde , door kracht van zeilen geraakt is ; een beeld waarmede hij zijne rede besloot : „ik zal doen
als onze kapitein en stemmen voor de wet." Ik wil dit prozalsch
beschouwen geheel buiten den indruk der welsprekendheid waarmee het voorgedragen werd. Het was te doen , niet om in den
stroom , maar om er nit te komen , en dit is ter naauwernood en
met groote moeite geschied. Wanneer we ons voorstellen dat ons
medelid gemeend had in dien stroom eene open baan mar een
Eldorado te aanschouwen ; wanneer hij daarop voortgeredeneerd ,
wanneer hij den kapitein overreed had om met voile zeilen zich
in den stroom (wij willen het den stroom der concurrentie noe1
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men) te werpen , nooit hadden wij oils medelid hier mogen zien ,
nooit had ik het genoegen dat zijne voordragt doorgaans mij geeft
gesmaakt.
Voorzeker ook het geachte medelid uit Rotterdam " heeft ons
veel wetenswaardig medegedeeld , voor mij evenwel uit den aard der
zaak minder leerrijk dan het voor anderen heeft kunnen zijn. Hij
heeft zich laten ontvallen , indien ik het zoo mag noemen (het
woord is niet te sterk) een geweldigen uitval , over de onzekerheid waarin men , door uitstel , den handel zou brengen. Dit verwijt kwam mij zonderling voor. Als iemand mij een in mijn oog
verderfelijken maatregel voorstelt, aanprijst , en opdringen wil, en
ik vraag uitstel ter overweging; is het dan !Alit* te verwijten dat
ik , door mij niet onverwijld aan zijn wensch en begrip te onderwerpen , alles in onzekerheid breng Onzekerheid is altijd beter
dan de zekerheid van verderf. De ergste onzekerheid voor den
handel zal ontstaaii , wanneer de gewigtigste commerciele belangen
van het Vaderland , zonder naauwgezet onderzoek en rijp beraad,
aan de wisselvallige denkbeelden eener 'mar het zielental gekozene
volksvertegenwoordiging overgeleverd zijn.
Een woord omtrent de rede van den Minister; meesterlijk om
hetgeen hij zeide en om hetgeen hij verzweeg. wanneer ik eene
analyse moest geven , zou ik verlegen zijn ; vooral statistieke opgaven en becijferingen zijn mij ontgaan. Opmerkelijk was de tegenstellinu tusschen den (rewezen en den tegenwoordigen Minister
van Finantien. Beiden mannen van langdurige ervaring, kundig
en bekwaam, welsprekend met vastheid en warmte van overtuiging;
in de uitkomsten van onderzoek en overleg , telkens met elkander
in strijd. welken indruk moet dit contrast maken op ons, leeken
in het vak? moet hetgeen hen, die er zooveel van weten , verdeeld
houdt, door ons , die er bijna niets van weten , worden beslist
— En nu mijne gemoedsstemming bij het aanhooren van ons medelid uit Almelo ; bij die schijnbaar voor iedereen bevattelijke
voordragt, welke men lief , eenvoudig, kinderlijk genoemd heeft.
Dit was nu zoo duidelijk , dat iedereen moest zeggen : wel dit is
ontegenzeggelijk waar ! Evenzoo toen de Minister van Finantien
de vergelijking maakte met den winkelier die zijne wooing voor
de toevloeijende kalanten sluit. leder moet uitroepen : hoe is het
mogelijk dat over zoo eenvoudige zaak getwist wordt ! Tegen die
eenvoudigheid heb ik een bezwaar. Zij is al te eenvoudig. Er
is een eenvoudigheid welke de complicatien der quaestie miskent.
Het is een gulden spreuk : „de waarheid i8 eenvoudig;" eene
andere spreuk is ook veel waard : „de dwaling schijnt eenvoudig." Nooit is welsprekendheid zoo gevaarlijk , als in den schijn
van eenvoudigheid gehuld. Ons geacht medelid zeide : een Nederlander van geboorte, zoolang in Nederland woonachtig, moet koopman , als ware het, bij ingeving zijn. Dit zou te ver brengen, ook
in andere opzigten ; omdat men liefde voor het vaderland gevoelt,
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eene doeltreffende verdediging van den geboortegrond verlangt, zou
men bij ingeving militair,, of omdat men in het Iandsbestier belang
stelt , staatsman bij ingeving zijn. Wanneer wij hier een koopman
konden brengen , niet de beide leden uit Rotterdam , maar een koopman , tegen de wet gestemd , ook geen koopman alleen op
eigen belang bedacht , zoo als men ze hier gedurig afschildert ,
maar die gaarne het algemeen belang van het vaderland in het oog
houdt , een man van langdurige commerciele studie en practijk ,
en hij moest zich tegen ons medelid en zijne eenvoudige voorstellingen verzetten., welligt , waarschijnlijk, zou hij ad terminos
von loqui worden gebragt ; maar , zoo men hem vertrouwelijk aan
huis of op het kantoor sprak , en vroeg hem dan wat hij dacht
van een koopman bij ingeving, hij zou u antwoorden: het is een
gevaarlijk persoon. Nederland zou geen magtige handelstaat zijn
geworden, geen kolonien in Oost en West hebben gevestigd , indien
in vroeger dagen de kooplieden bij ingeving de overhand hadden
behaald op de kooplieden van studie en practijk. En toch de
geheele redenering van de voorstanders der wetten , in zoover zij
tegen mijn argument gerigt is , komt hierop neer, , dat door de
meerderheid , ofschoon met commerciele zaken niet van nabij bekend , als of zij een koopman bid ingeving ware , moet worden beslist.
Ons geacht medelid, uit Ruurloo a vreest dat ik de zaak niet
wit begrijpen. Zeer gaarne zou ik ze begrijpen ; maar hij
zelf zal erkennen dat in deze discussion alles tegen elkander overstaat , tegen elkander opgaat. Cijfers , zeide men , zijn bedriegelijk ;
cijfers , zeide men ook , zijn onmisbaar; hoe zullen wij , onkundigen , onderkennen wanneer zij bedriegelijk zijn ; en wanneer niet?
Men sprak met nadruk van het voorbeeld der vaderen ; ook bestrijders van de wetten meenden van de vaderen niet te zijn ontaard.
Men sprak van handelsvriiheid; ook onder de bestrijders zijn kundige mannen , de heer Elink Sterk , b. v. , die sedert lang tot de
algemeen bekende warme voorstanders eener betamelijke handelsvrijheid hebben behoord. Men heeft ter verdediging dezer wetten
het gezag van Gijsbert Karel van Hogendorp ingeroepen ; welligt
zullen anderen hetzelfde gezag inroepen in tegenovergestelden
zin. Hartstogtelijkheid is ook van weerskanten gelijk. Sommigen verblijdt het in de gelegenheid te zijn tot aanneming ; anderen zal het innig Teed doen , zoo de aanneming plaats heeft. Sommigen zijn zeer moedig ; anderen zeer voor de gevolgen bevreesd.
De geheele discussie , met argumenten , voorstellingen en hartstogten , is niet anders dan redenering tegen redenering , cijfer tegen
cijfer , betoog tegen betoog.
Ons geacht medelid uit Ruurlo zegt : dit geldt van elke discussie. Dit betwijfel ik. Voorzeker geene discussie , waar niet tegenstelling van argumenten bestaat ; maar , wanneer iemand ter beoordeeling van een onderwerp genoegzaam voorbereid is, discuteert
hij zelf, onder het hooren der redevoeringen , mee ; wikt en weegt
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de gronden , naarmate zij in het midden worden gebragt ; komt
aldus voor zich zelven , tot een resultaat ; er is discussie ook voor
hem. Hier bliift het betoog tegen betoog , omdat ons , voor zoover
de leden in mijn geval zijn , de noodige kracht om de argumenten
te vatten , te schiften , te verwerken , tot een zamenstel van eigen
inzigt en overleg te herscheppen , bijna ten eenen male ontbreekt.
— Wij worden heen en weder geslingerd , en zoo zijn wij eenigermate in denzelfden toestand , als , naar men verhaalt , vroeger
de boeren tot regterlijke uitspraak geroepen , brave en eerzame
lieden , die met aandacht luisterden naar al wat er gesproken werd;
maar,, zeiden zij : het is zonderling , wij weten niet welke de reden
mag zijn ; die het laatste spreekt heeft altijd gelijk ! Zoo , vrees
ik, is het met sommigen onder ons , althans met mij. 1k zou , indien ik telkens tot het uitbrengen van een votum genoodzaakt
ware geweest , meermalen voor en tegen hebben gestemd. Na de
eerste rede van het lid uit Amsterdam a had ik mij terstond tegen
de wets-ontwerpen verklaard. Under den indruk der cijfers van
den spreker uit Leiden b y zou mij de moed tot afkeuring zijn ontschoten. Na het lid uit Arnhem te hebben gehoord , zou ik weder
tot afstemming hebben overgeheld. Na de voordragt van het lid
uit Zalt-Bommel d , zou ik voor gestemd hebben, al ware het enkel
om de vergelijking van het schip ; en het spreekt van zelf dat de
eenvoudige voorstelling van het lid uit Almelo mij tot hetgeen
door hem verlangd werd , zou hebben overgehaald. Zoo kunnen
wij het niet verder brengen dan tot eene meening , die telkens
voorbijgaat , omdat zij geen grond in eigen kennis en onderzoek
heeft , eene meening van gisteren , niet die van heden morgen
anders dan van daag.
Vraagt men of dit niet dikwijls in deze Kamer het geval is ,
ik antwoord : neen ! zelden oordeelt deze Kamer over eene zaak
waarover zoo weinigen ter beslissing bevoegd zijn.
Het bezwaar kan door eene enquete grootendeels uit den weg
worder geruimd. Het nut ligt niet enkel en voornamelijk in eene
lange reeks van vragen en antwoorden , in het dikke boek dat de
Kamer case quo in het Hat zendt. Het nut ligt vooral in de
impul8ie die het onderzoek geeft , zoodat in het gansche land het
onderwerp aan de orde van den dag gesteld wordt. Wanneer men
de Engelschen afvraagt of het hun bij eene enque'te alleen om
een paar duizend antwoorden te doers is , zullen zij het parlementair onderzoek in verband brengen met de wrijving en botsing
der gedachten , welke overal , in de periodieke drukpers en in het
parlement , plaats heeft. — De discussie der deskundigen begint
nu eerst ; het is de voortzetting die wij ter voorbereiding behoeven.
Terwijl wij naauwelijks een enkel argument kunnen verslaan , zal
dan misschien in een dag eene ontzagchelijke slagting van argumenten plaats hebben ; veel zal wegvallen ter linker en ter regter
,
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zijde, en de sustenuen zullen vereenvoudiging en zuivering ondergaan. Zoo zal het onderzoek voorbereiding zijn der parlementaire discussie. Aldus gaat men in Engeland te werk , en , volgens
de juiste opmerking van den Minister van Binnenlandsche Zaken ,
van de Engelsche vertegenwoordiging kan in Nederland nog wel
jets worden geleerd.
Ik heb nog eene opmerking die mijn hoofd-argument versterkt ;
het gewigt der zaak.

De Minister van Finantien zeide dat men in de waardering van
dit gewigt wel eenige overdrijving gebruikt had. De aard en de
omvang van dit onderwerp schijnen mij voor overdrijving naauwelijks vatbaar. Scheepvaart , handel , het bestaan van duizenden ,
hangt er grootendeels van af. Er is nog iets : deze wetten staan
in verband met de maatregelen, die het Gouvernement ten aanzien
onzer Oost Indische bezittingen bedoelt. Het is merkwaardig dat
dit punt , in de Memorie van toelichting op den voorgrond , langzamerhand ter zijde is geraakt. Terwijl sommige leden aanvankelijk met rondborstigheid deden opmerken dat men hier aan het
begin eener reeks van hervormingen hebben wij den omvang
der zaak al kleiner en kleiner zien worden , met verwonderlijke
elasticiteit. Evenwel de eenzelvigheid dozer ontwerpen met de
maatregelen die men in onze kolonien voor heeft , zal bezwaarlijk
worden ontkend. Is eenmaal de wet aangenomen , dan zal men
beweren dat er een beginsel vastgesteld is ; dan zal men telkens
dringen om van gevolgtrekking tot gevolgtrekking te gaan , ten
einde aan het beginsel getrouw te blijven. her is de herhaling
in het groot der discussie ten vorigen jare over de Nederlandsche
Handel-maatschappij.
Ik vrees dat de Minister , meer dan hij nu berekent , eene partij ,
ik gebruik het woord zonder hatelijke beteekenis, in de hand werkt ,
die omtrent onze Oost-Indien bedoelinge'n koestert, welke voorzeker de zijde niet zijn. In Oost-Indie hebben wij , ook in de
laatste tijden, eene pewee gouvernementale gehad. Daar bragt
zij , onder opvolgende besturen , groote dingen, waarvoor het Vaderland dankbaar is , of behoort te wezen , tot stand. En nu verwijt ik
aan die partij , niet dat zij theorien met kracht en ingenomenheid
voordraagt, maar dat zij te weinig de verdienstelijkheid van anderen in het oog houdt , en ons zou willen dwingen reeds nu veel
in haar zin te beslissen , waartoe wij vrijheid zullen hebben, wanneer zij ons omtrent de deugdelijkheid van haar inzigten zal hebben overtuigd. Al heeft de Minister gezwegen , laat ons niet vergeten wat in de memorie van toelichting gezegd is : „Zoodra de
beide Kamers der Staten-Generaal door de aanneming der wets-ontwerpen getoond zullen hebben de vrijzinnige handels-politiek der
itegering te deelen , zullen onverwijld de noodige maatregelen getroffen worden , om hetzelfde stelsel ook in de kolonien ter toepassing te brengen." Ik weet wel dat dit onverunjlde thans eene
onmogelijkheid is geworden ; deze zinsnede geeft toch het bewijs
-
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der bedoeling ; zij toont waarheen wij door de aanneming van deze
wetten worden gevoerd.
1k sluit met eene opmerking omtrent de revolutionaire politiek,
kenbaar ook in de wijze waarop men deze wetten zonder nader
onderzoek doordriift. Men miskent de bijzondere belangen en de
bescherming waarop zij regt hebben. De bescherming die ik bedoel , heeft met het systema der protectionisten niets gemeen. 1k
wijs op de vereenzelving der bijzondere belangen net het geheele
zamenstel der maatschappij , en op het regt om tegen plotselinge,
roekelooze en willekeurige tusschenkomst van Gouvernement of wetgevende magt vrijgewaard te zijn. Dit beginsel wordt miskend
ten aanzien van den Nederlandschen handel. Er moet ten minste
eenigzins geconstateerd worden wat de handel verlangt. 1k zou
wenschen dat men ons statistieke tabellen omtrent den aard van den
handel, welke door de voor- en tegenstanders der wetten gedreven
wordt , kon overleggen : nit eene proeve van dergelijke opgaaf in
een van onze groote koopsteden , ben ik overtuigd dat wij alzoo
tot curieuse uitkonisten zouden worden geleid. Wanneer men in
aanmerking neemt dat alleen te Rotterdam '1/ 5 van den tonnelast
tegen de wet is gestemd , prijst men den nadruk waarmede gevraagd is, of wij regt hebben, zonder nader verhoor, tot afdoening
van de zaak. Waar men voor handelsvrijheid ijvert, komt het acht
geven op die hoogere handelsvrijheid waarvan ik sprak, te pas.
Vat kan de reden zijn van overhaasting? Een duister gevoel
welligt van het aid nytne aut nunquam : indien de scheepvaartwetten nu niet worden doorgedreven , komen zij niet tot stand. Door
velen wordt beweerd dat dagelijks meer in onze voorname handelssteden de opinie tegen de wetten veld wint ; althans de opinie tegen de overhaasting waarmede men te werk gaat; vooral tegen de
vertegenwoordigers , die , met het onderwerp , met de belangen en
geheimen van den handel niet bekend , de enquete weigeren juist
voor hen onmisbaar. Laat ons in het oog houden dat, als de mogelijkheid van onderzoek voorbij is , de waarschijnlijkheid van naberouw begint. lk wensch aan niemand uwer, nu of later , eenig
verwijt te doen ; nog minder uwe bedoelingen in twijfel te trekken;
maar, wat mij zelven betreft, indien ik, als vertegenwoordiger van
het yolk reeds nu mijne toestemming aan deze wetten gaf, zou
ik mij, niet aan ligtvaardigheid slechts, maar aan onverantwoordelijke ligtzinnigheid schuldig hebben gemaakt.
De wet werd, na langdurige beraadslaging, (evenwel eerst nadat, door
een amendement ,- de Regering omtrent de toepassing op de koloniale tarieven
aan band gelegd was) aangenomen met 49 tegen 15 stemmen.
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BELASTINGEN.
23 Februarii 1852.
*: Een voorstel van den beer de Fremery en negen andere leden tot

wijziging van den accijns op het geslagt scheen , in verband met de regeringsvoorstellen , ontijdig en tegen den Minister van Finantien gerigt. De hoer
Bachiene deed eene motie om de beraadslaging over het al dan niet in nader overweging nemen te verdagen tot de dag der discussie over de regeringsvoorstellen zou bepaald zijn.

1k ondersteun de motie van orde. 1k acht dat het voorstel allezins overweging , en nu allezins ter-zijde-stelling verdient. Ik
deel in het constitutionneel bezwaar I van mijn geachten vriend a,
maar twijfel of het tegen deze motie van orde geldt , die ik als
eenvoudig uitstel beschouw. Men verlangt gelijke behandeling als
van de voorstellen des Konings. Welnu , wij hebben niet vergeten
dat de verdere behandeling der wet over de vereenigingen , te midden der beraadslaging, uitgesteld is 2
Uitstel praejudicieert het
grondwettig bezwaar niet.
Ik bestrijd de prise en consideration uit het oogpunt van opportuniteit. Voor de waardigheid der Kamer , in verhouding tegenover
het Gouvernement , is het van belang dat er op dit oogenblik
geenerlei goedkeuring aan het voorstel worde verleend. Men zal
zeggen : „ dit geschiedt ook niet." Het geschiedt wel : niet wat
den inhoud, maar wat het Ili bap der indiening betreft. De indiming nu is eene stoornis der regelmatige behandeling van taken.
zijn bezig met wijziging van het Reglement van Orde , maar
buiten en boven alle reglementen zal het steeds noodig zijn dat
de Kamer zich vrijwillig aan band legge , in al wat tot de eigenaardigheid eener doeltreffende beraadslaging behoort. Hier doen
wij een partielen ingreep op het zamenstel der wetten , waarvan
door de Regering eerstdaags de verdediging in de Kamer plaats
hebben zal een ingreep te meer afkeurenswaard , omdat in een
systema van belastingen eenheid en onderling verband is.
Merkwaardig is het hoe men , ter aanbeveling van de prise en
consideration, op het lot der wetten vooruitloopt. In het verslag
leest men „dat het te verwachten is , dat de Regerings-voordragten
omtrent de belastingen , of ten minste het daartoe behoorend voorstel tot heffing eener belasting op de renten , de goedkeuring der
Kamer niet zal kunnen wegdragen."
De Kamer heeft wel eens getoond dat zij huiverig is voor het
beoordeelen en zelfs voor het noemen van wets-ontwerpen , eer zij
.

1 Namelijk dat , even als de voorstellen des Konings , dat voorstel naar
de Afdeelingen moest verzonden worden.
2

Zie I. p. 235.
a MACKAY.

— X34 —
in beraadslaging worden gebragt , en nu zal de _prise en consideration (zoo staat er in het verslag) volstrekt noodzakeliik zijn ,
omdat men ons , met een veelbeteekenenden wenk , op verwerping
van de voorgedragene wetten wijst !
Ook leest men in het verslag, „dat de weg moet worden gebaand om met opzigt tot de wijziging van het belastingstelsel
ten minste lets te verwerven en niet alle verwachtingen daaromtrent
te leur te stellen."
Om ten minste lets te verwerven : laat ons dan wachten tot wij
van de gevreesde teleurstelling eenige zekerheid hebben ; dan
eerst komt het te pas om ten minste iets te verwerven. Ook is het
gevaarlijk wanneer men , na vele teleurstellingen , lets , wat het ook
zij , ten minste lets, wil verkrijgen. Dan verkrijgt men doorgaans
lets waarvan men naderhand berouw heeft.
Nog eene aanmerking van eenigzins teederen aard , waarbij ik
de zaak in abstracto en naar de eigenaardige gewoonten van het
constitutionnele en parlementaire gouvernement beschouw. Wanneer men waarde hecht aan het behoud van verdienstelijke staatslieden aan het hoofd der departementen van algemeen bestuur,
zij men gedachtig aan de gevolgen eener stemming van deze
Kamer. Het wordt bezwaarlijk in eene gewigtige betrekking te
blijven , wanneer de Kamer , om nu eens het voorbeeld te nemen
van een minister van finantien , goedkeurt wat hij als finantielen
misslag met nadruk afgeraden heeft ; of ook, wanneer ze als hij
een zamenstel van wetten heeft voorgedragen , hem een ontwerp
voor de voeten legt, hetgeen niet oneigenaardig een slruikelblok
zou kunnen worden genoeind. Men heeft betreurd dat vroegere
Ministers tegenover Koning Willem I weinig zelfstandigheid betoond
hebben ; het zou niet minder betreurenswaard zijn , indien thans
door een Minister tegenover de Kamers geenerlei zelfstandigheid
wierd betoond.
De heer Dullert zeide : „ Ik heb vooral uit de verdediging van de motie
van orde door den afgevaardigde uit Dokkum a, die zich deswege met de
hem eigene rondheid heeft verklaard , de zekerheid gekregen, dat men niets
anders. op het oog heeft, dan om door de behandeling al verder en verder
te verschuiven , de zaak eindelijk geheel nit het oog te verliezen. Het is
om die reden , dat ik mij tegen die motie van orde moet verzetten. De
spreker nit Zwolle b niet zoo rond voor zijn gevoelen uitkomende als de spreker
uit Dokkum , heeft ons van het terrein willen afbrengen." Hierop gaf ik
ten antwoord : „ Eene uitdrukking van het geachte lid uit Zutphen verpligt mij tot repliek. Hij heeft gemeend, dat ik mijne meening minder
rond had uitgedrukt , dan het geachte lid uit Dokkum. Ik herhaal daarom
rond en duidelijk , hetgeen ik meende rond en duidelijk te hebbengezegd.
Namelijk dat bet gedane voorstel, mijns inziens, allezins overweging verdient , maar 'chit de prise en consideration , op dot oogenblik eene zeer
onaangename strekking voor het Gouvernement heeft , waartoe ik althans
in de finantiele ontwerpen en maatregelen van den Ministergeen aanleiding vind."
De motie werd verworpen met 38 tegen 16 stemmen, en de nadere overweging, met 49 tegen 4, toegestaan.
a TEE BRUGGEN HUGENHOLTS.
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9 Maart 1852.
*** Eene beraadslaging en om het onderwerp zeer belangwekkend en omdat, bij de verhouding der partijen , de uitkomst zeer twijfelachtig scheen !
Door rentebelasting zou de weg tot afschaffen van de belasting op de brandstoffen enz. worden gebaand, De commissie van Rapporteurs deed in het
Verslag uitkomen dat er , door de staatsschuld te belasten , grondwetschennis
en partieel staatsbankroet gepleegd werd , doch het grondwettig bezwaar
let zij daarna geheel vallen. Waarom ? omdat er in het ontwerp eene wijziging
gebragt werd namelijk dat de belasting niet door korting van den coupon,
maar op eigene aangifte zou worden betaald. „ Thans , zeide zij , kan het
uitdrukkelijk voorsehrift van Art. 173 der Grondwet niet meer tegen de
belasting worden aangevoerd." En waarom niet meer ? welke verandering
maakt het , wanneer dezelfde son die de Regering van den coupon zou gekort hebben , wegens den coupon betaald wordt ? Door deze houding der
Commissie werd de hoofdzaak bijzaak en had het bezwaar aan Grondwet
en goede trouw ontleend, dat in eene Nederlandsche Vergadering als hoofdargument had molten gelden , in den geheelen loop der beraadslaging een
zeer ondergeschikten rang. Op den tweeden dag der discussie werd het
door mij aldus wederom op den voorgrond gesteld.

In de memorie van toelichting staat : „verbetering, niet roekelooze aantasting van het bestaande , is het doel der Regering."
Verbetering , dus behoud van het bestaande. Ik zie daarentegen
in deze wet eene kiem , waarvan de ontwikkeling weldra uit het tegenwoordig systeem een geheel nieuw stelsel van belastingen kan doen
ontstaan. Deze meening staaf ik met hetgeen de Minister omtrent
de vooruitzigten die de wet opent , reeds in de memorie van
toelichting gezegd heeft : „De ondervinding zal doen zien , of het
uitbreiden van het beginsel van directe heffing voor ons land wenschelijk is te achten; zoo ja, dan zal men verder kunnen gaan ,
misschien na verloop van eenigen tijd , meer regt8treek8 van het inkomen van alle ingezetenen kunnen heffen, dan thans reeds gedaan wordt en ook bij deze gelegenheid voor een gedeelte wordt
voorgedragen."
De wet dus is eene overgange wet. Gisteren heeft ook ons geacht medelid nit Assen a met nadruk doen uitkomen dat het hier
te doen is om een niew beginsel , om het leggen van den hoeksteen van een, naar zijn inzien , overschoon gebouw , van eene income tax. Die hunne stem aan dit wets-ontwerp willen geven ,
zullen zich dus moeten afvragen : of zij verlangen medewerkers te
zijn ter voorbereiding van een income tax, niet gelijk ze (in buitengewone omstandigheden en met sparing van geringe fortuinen)
in Engeland, als een uiterst redmiddel tijdelijk gebruikt wordt,
maar van eene income tax als gewoon middel van ontvangsten ,
waardoor men tot een impa unique geleid wordt.
Ik spreek niet van de menigvuldige bezwaren; ze zijn , beter dan
mij mogelijk zijn zou, uiteengezet in het verslag der Commissie
van Rapporteurs. Ik bepaal mij bij een argument , nu door de
Commissie ter zijde gesteld, en dat minder met finantiele beschouwingen dan met regtsbeginselen in verband is. Waar de Commis-
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sie over de wijziging in het ontwerp spreekt , leest men : „ Titans
kan het nitdrukkeliejk voorschrfft van artikel 173 der Grondwet niet
rimer tegen de belasting worden aavevoerd, en is de voordragt van
bepalingen gezuiverd , uit krachte waarvan de Staat zijne vreemde
schuldeischers tot het dragen van een aandeel in hetgeen tot bestrijding der jaarlijks terugkeerende behoefte van dien Staat noodig is , zou hebben gedwongen."
Het laatste beaem ik ; die wijziging heeft nut voor het nationaal
crediet. Het eerste ontken ik. Daarom zal ik ook nu nog tegen
het ontwerp aanvoeren het nitdrukkelfik voorschrift van artikel
173 van de Grondwet. Pit is het doel van mijn betoog.
Welke is de natuur dezer belasting? Wij hebben en vroeger en
nu veel van inkomsten belasting gehoord. 1k acht die voorstelling
onjuist. Zij voor wie een income tax het ideaal is , hebben getracht en van de grondlasten , en van de patenten , en van deze
belasting eene partiele income tax te waken , zoodat nog slechts
eene _partiele income tax op de pensioenen en welligt op de ambten zou worden vereischt , ten einde met eene algemeene incometax, die naderhand van onevenredigheden en misslagen zou worden
gezuiverd , bevoorregt te zijn. Aldus zijn wij sedert maanden , en
nu weder in deze discussie, gebragt in eene atmosfeer van incometax , terwij1 er schijn noch schaduw van income tax bestaat.
Wij hebben hier eene belasting op een bepaald voorwerp waarvan de eigenaar inkomsten trekt ; eene belasting op de renten der
Staatsschuld, waarvan de vreemdeling uitgezonderd is. Op dat terrein vraag ik (deze preliminaire reflexie is niet overtollig) enkel
regt , geene billijkheid. Ik kan mij houden buiten den strijd over
renteniers en kapitalisten. 1k heb mij nooit van hunne vaderlandsliefde buitengemeen romaneske denkbeelden gevormd ; maar ik vergelijk ze bij de militairen ; wanneer alles in vrede en rust is ,
ondragelijk zoodra oorlog of onrust komt, onmishaar. Ons
geacht medelid uit Utrecht a heeft te regt doen uitkomen (ons geacht medelid uit Groningen b die zoo even gesproken heeft , schijnt
er niet op te hebben gelet) dat de renteniers proportionneel in
alle lasten dragen , zoodat hier sprake zou wezen om hen niet uit ,
maar in een exceptionnelen toestand te brengen ; om , bij voorkeur
en uitzondering, aan hen een bezwaar op te leggen. Dit ware zeer
onbillijk , maar het punt van billijkheid laat ik ter zijde; ik vraag
enkel regt. Doch regt verlang ik. Men wij ze mij niet af, door
zich op de voorbeelden van onze voorouders te beroepen. Het kan
zijn dat zij nu en dan met ligtvaardigheid te werk zijn gegaan.
1k meen te behooren onder hen door wie de verdiensten der voorvaderen worden gewaardeerd ; niet al wat zij bedreven hebben ,
is navolgenswaard. Er zijn bijna geen verkeerdheden die niet
met eenig voorbeeld van voorvaderen zouden kunnen worden verdedigd ; doch tegen al de voorbeelden van ligtvaardigheid in het finantiele stel ik het eene woord van Willem III aan het Engel-
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sche parlement : ,, Zorgt, bid ik u, voor het openbaar crediet ; het
kan niet bewaard worden , zoo gij niet als heiligen regel beschouwt ,
dat niemand die vertrouwen in u gesteld heeft , immer dien ten
gevolge eenig verlies onderga.
Voor de staatsschuld mag , bij eene algenzeene inkomsten-belasting, geen privilegie bestaan. En waarom niet ? omdat men daarbij
zamensmelting van het geheele bedrag der inkomsten , zonder
de bron uit welke zij voortvloeijen in aanmerking te nemen , op
het oog heeft. Daarbij gaan alle specialiteiten in globale opgaaf
te niet. Daarom is in het jaar 1848, bij de grondwetherziening,
zeer te regt daarop gewezen , en heeft men gewild dat nimmer
bij dergelijke gelegenheid , op grond van art. 173, eenige captie
zou kunnen ontstaan. Daarom verklaarde men , volgens het algemeen verslag , „zulk eene belasting van de renten niet ongeoorloofd te achten." Zulk eene belasting, dat is : indien ge dit wilt
noemen eene belasting van de renten, o ja, dan kunnen en moeten,
in dit eene geval eener algemeene inkomsten-belasting, ook de
renten der staatsschuld worden belast. Dit is het eenige,
wat uit de geschiedenis der grondwet-herziening voor een ter
zijde stellen van art. 173 kan worden te berde gebragt. Maar wat
doet men hier ? hier treft ge een bepaald object ; ge treft niet de
inkomsten van den eigenaar , maar eene zaak waarvan hij inkomsten trekt , ofschoon hij misschien meer schuld dan revenu heeft.
Het is verwarring van begrippen , wanneer men hier van eene belasting op de inkomsten der ingezetenen gewag maakt. Er is hier
eene belasting op de renten; het bewijs ligt in den titel, in het
eerste artikel, in den geheelen inhoud van uwe wet. Mag dit nu
belasting op de inkomsten worden genoemd ? is het niet blijkbaar
met welke bedoeling men die geheel onjuiste qualificatie verlangt?
Behoudens de uitzondering eener inkomsten-belasting , zijn wij gebonden aan het beginsel , plegtig ook bij art. 173 erkend : de staatsschuld is onbelastbaar. Gij kunt de onroerende goederen belasten
de nijverheid belasten , de vreemde kapitalen belasten , — dit mooyt
gij niet belasten : bier is een privilegie. Het is gevestigd op den
aard van de zaak ; het is door de Grondwet erkend. De schuld
berust op een contract. Het is aan den Staat niet geoorloofd
tweederlei betrekking , van debiteur en wetgever , te verwarren. Het
is de doodsteek van het crediet , en de vernietiging der notie van
schuld, indien aldus de schuldeischer ondergeschikt wordt aan de
overmagt van den debiteur en slechts zooveel als deze in zijne
hoedanigheid van wetgever goedvindt, ontvangt. Het is dus ten
overvloede dat art. 173 in de Grondwet gebragt is ; doch wij maken er nu gebruik van tegen een ontwerp , waarbij , behalve de
eigenaardige onaanrandbaarheid van de schuld , ook het uitdrukkelijk voorschrift der Grondwet miskend wordt.
Men heeft mij wel eens te laste gelegd dat ik mij te dikwerf
bediende van het woord mystificatie. Als ik dit ten onregte
daan heb, is de schuld aan mij ; zoo niet, dan is bet beklagens35*
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waard dat ik daartoe zoo vaak aanleiding vind. En hoe is het
hier ? Men heeft eene verandering in het ontwerp gebragt. Nu
behoort de houder van den coupon te vrede te zijn. En waarom ?
omdat de coupon gaaf blijft en hem het eigenhandig betalen van
de drie per cent vergund wordt. Ik hoop dat zij die in art.
173 geen bezwaar zien , de goedheid zullen hebben op te
geven welken waarborg, in hun stelsel of practijk , dit artikel
geeft. Is het dat op den coupon nimmer iets zal worden gekort , maar dat door den couponhouder zelven telkens juist dezelfde som die men zou gekort hebben , zal worden betaald , dan
is , althans in dit geval , de uitdrukking mystijicatie eigenaardig en juist.
Ik moet nog een hard woord gebruiken. Er kan niemand zijn,
die meer hoogachting voor den Minister van Financien gevoelt dan
ik ; niemand die meer dan ik wenscht dat hij in het bewind blijve.
1k houd dit aanblijven voor zeer mogelijk, ook in geval van verwerping der wet, en om den aard van ons constitutioneel Gouvernement en om eenige antecedenten. Verre van mij te onderstellen dat de Minister ooit zou bedoeld hebben wat, naar mij
voorkomt in den aard van het ontwerp ligt. Maar , al zou
aftreding het gevolg zijn der verwerping , dit zou mij niet ontheffen van de verpligting om de qualificatie aan het ontwerp te geven,
die het, in mijn oog , verdient. Zoo wij , uit beleefdheid , eer een
ontwerp aangenomen is , niet openhartig mogen zijn , zou dikwijls
belet worden wat met den pligt van een volksvertegenwoordiger
overeenkomt. 1k heb te meer vrijheid het harde woord te gebruiken, omdat ik slechts herhaal wat van het oorspronkelijk ontwerp
door de meerderheid der Commissie van Rapporteurs gezegd is. Het
ontwerp is een partieel staatsbankroet, te erger omdat het zich verschuilt onder den vorm eener belasting. Hier mag ik wel zeggen :
principiis obsta, of, in het Hollandsch , wacht u, op de baan der
ongeregtigheid, voor den eersten stap. Zeer te regt is aangemerkt
dat er geene reden is waarom men niet verder zou gaan. Want ik
bid u, wat is de zoo gehate tiercering onder de Franschen geweest
dan eene belasting op de renten van twee maal 33 113 per cent? En
nu zegge men niet: men zal hier zoo ver niet gaan. Zoo ver niet.
Niet terstond zullen twee maal 33 1/3 percent worden verlangd,
maar van 3 komt men tot 6 en zoo yowls.
Wij beleven voorwaar
een tijd waarin men niet vooraf kan hepalen hoe ver men, eenmaal
op een dwaalspoor geraakt , zal worden medegesleept.
Men heeft , helaas ! naar waarheid gezegd : wij zijn in onze dagen aan het denkbeeld van staatsbankroet gewend. Ik vertrouw
evenwel dat het nog steeds als ontzettende ramp en, waar het niet
door de meest ontwijfelbare noodzakelijkheid onvermijdelijk is, als
miarzil beschouwd wordt. Aan dergelijken maatregel , altijd een
ramp, zou alleen kunnen gedacht worden, wanneer er hoegenaamd
geen ander redmiddel was. Zijn we in dergelijken toestand ? heeft
men niet reeds verschillende middelen ter sprake gebragt ? is er
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niet een , in mijn oog althans , behartigenswaardig denkbeeld door
den spreker uit Utrecht a geopperd 1
En let daarbij , let vooral , op het voorstel van tien leden tot
afschaffing van belastingen zonder equivalent: wat bewijst dit? den
juist nu buitengemeen gunstigen toestand onzer finantien, die, dank
zij der Voorzienigheid ! door vele bewijzen zou kunnen worden gestaafd. Van alle kanten ontvangen wij voordeelige berigten. Nog
zoo even hebben wij belangrijke wenken omtrent de gesteldheid van
het land, van ons geacht medelid uit Leyden b gehoord. Wij leyen bijna clans r embarras des richesses; wij weten niet wat met
de gelden te doen ; noodlottig zal het zijn , indien er eene bladzijde in de geschiedenis van Nederland voorkomt waarop geschreven staat dat dergelijke miskenning der verbindtenissen van den
Staat plaats had, in dagen Coen ongedachte finantiele zegen te beurt
viel. De wijziging heeft , in menig opzigt, het ontwerp erger
maakt. Het onregt is hetzelfde gebleven ; alleen uit eigenbelang ,
om ons crediet te behouden , is het niet op den vreemdeling toepasselijk gemaakt. 'Lag ik kans dergelijk ontwerp te verdedigen ,
dan nog liever het ontwerp zoo als het vroeger was. Dit was, in
het systeem der Regering , eenvoudig en fiksch. De vreemdeling !
men kon op Engeland wijzen. Zoo Engeland bet gedaan heeft ,
waarom wij niet ? daarenboven dit was het meest radicale middel
om hoofdstuk IX A te verminderen, te vernietigen. Zoo ooit, dan
wierd aldus het kwaad in den wortel aangetast. Zonder eenige formaliteit korting op de coupons ! een maatregel op de minst omslagtige en meest volledige wijze doeltreffend. Nu is het geworden
een halve maatregel, met minder winst , en met onoverkomelijke
bezwaren in de ten-uitvoer-legging. Ik zal ze niet opsommen; het
is met zooveel kracht en nadruk gedaan dat ik onnoodig reken
in herhalingen te vallen. Het bezwaar van den eed zou genoeg zijn
om de voordragt verwerpelijk te maker. Mag eene regering de ingea
zetenen aldus in verzoeking brengen ? leven wij in een tijd , waarin
men kan verwachten, dat dit en zonder gevaar voor de zedelijkheid
van de Natie , en in het belang van de schatkist geschieden zal?
Wierd dit ontwerp aangenomen , spoedig zou het blijken dat de wet
niet kan worden ten uitvoer gelegd, dat men, er op zal moeten terugkomen. Maar , zal de Minister van Finantien vragen , wat dan ? zou
het wenschelijk zijn dat men bij amendement
wij doen tegenwoordig zooveel bij amendement
terugkeerde tot het oorspronkelijk
ontwerp? ik zou dit niet durven aanraden. De Minister kan, zoo
hij de wet wil , slechts tweederlei wegen inslaan , en welke keuze
hij ook doe , het is en blijft een verwerpelijk alternatief. Daarom
vereenig ik mij met hetgeen zoo even door het lid nit Leyden C is
?

1 Om het equivalent te zoeken in vermindering van uitgaaf door delging
van schuld.
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gezegd , in wiens rede zooveel voorkwam dat ik gaarne zou willen
onderschrijven — met hem wensch ik van harte ook voor den Minister de verwerping van het ontwerp. Aileen wensch ik dat niet,
in vervolg van tijd , een Minister door dit voorbeeld te zeer aangemoedigd worde eene wet aan de Vertegenwoordiging voor te dragen , bij wier verwerping hij zelf blijft — zoo als gezegd is —
de populaire man, en de verantwoording op de meerderheid der
Kamer gelegd wordt.
1k eindig met de verklaring dat ik , in het belang van het Vaderland , verwerping wensch ; omdat de wet een verwoestenden invloed zou hebben op de zedelijkheid der Natie, omdat zij ontduiking is van art. 173 der Grondwet, verbreking der verbindtenissen
van den Staat, en voorbereiding van een systeem , gevaarlijk op
zich zelf en met de meest gevaarlijke leerstellingen in verband.
Art. 1 werd aangenomen met 33 tegen 31 stemmen ; maar Art. 3 afgestemd met 35 tegen 29, en de wet ingetrokken.

29 Mart 1852.
*),* Uit de discussie over het ontwerp tot verbetering van den aceijns op
het zout scheen mij het nut eener enquete waaromtrent een voorstel was ingekomen , blijkbaar.

1k hoop met naauwgezetheid in de orde te blijven , zonder te
spreken over het zout.
1k ben nog onzeker welke stem ik zal uitbrengen ; ik heb veel
gelioord dat mij tot aanneming doet overhellen , maar , om die weifeling bij mij en anderen welligt , is het van te meer belang dat
de argumenten over en weder in wezenlijke kracht en waardij
worden gekend. Een is misschien te zeer op den achtergrond geraakt. Het betreft de enquete.
Het heeft ook mij leed gedaan dat men niet vooraf in de sectien het wenschelijke eener enquete onderzocht heeft. Het is
zoo ; vijf leden moeten niet bij magte zijn voorloopig , zonder
reden , de beraadslaging op te houden. Dit is een argument om
aan dergelijke voorstellen niet altijd toegeeflijk te zijn ; volgt er
uit dat wij altitid op zoodanig voorstel een blaam moeten werpen P
Zij die eene enquete voor onmisbaar houden , moeten , vermits er
Beene schorsing der discussie gegund is , de verwerping verlangen
van de wet. Eene enquete na de aanneming komt mij zonderling
voor. Ook moet dit punt beschouwd worden in verband met de
geheele wijze waarop, sedert de herziening . der Grondwet , de wetten tot stand komen. Men is het eens dat van het regt van
amendement groot misbruik gemaakt is; indien nu hierbij het niet gebruiken van het regt van enquete gevoegd wordt , welken invloed zal
dit hebben op de redactie der wetten P Het ontbreekt niet aan licht,
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zegt men , want wij hebben eene menigte brochures, geschriften ,
requesten. Het is juist om die menigte dat er licht ontbreekt. Eene
enquete strekt niet om aan de Kamer dergelijke stukken te bezorgen,
maar om in dien bajert van argumenten voor en tegen organisatie
te brengen. Order de leiding van leden der Kamer , in finantien
en belastingstelsel deskundig , heeft voorbereiding van het gemeenschappelijk onderzoek plaats , voor niet-deskundigen onmisbaar.
Als dit niet te pas komt bij een onderwerp waarbij zoo speciale
kennis vereischt wordt , wanneer dan ? loopen wij geen gevaar van
overhaaste behandeling , en van gebrek aan behoorlijke vastheid van
overbuying
De Minister zal zeggen : de wet is bij de Kamer aanhangig meer dan een jaar. Maar hebben wij ons gestadig met die
wet bezig kunnen houden ? in de weken der gemeentewet ? in
de maanden toen de begrooting daar was ? later toen wij een
zwaren arbeid gehad hebben aan de jagtwet ? Neen , laat ons de
zaak voorstellen gelijk zij is. Nadat wij vele maanden geleden de
wet in de afdeelingen hebben overwogen, nadat wij door een aantal
onderwerpen onophoudelijk afgeleid zijn , wordt kort voor de discussie het onderzoek hervat,' en naauwelijks is het begonnen
of de dag der beraadslaging is daar. Hoe kan er dan vastheid
van overtniging bestaan ? Dezer dagen heb ik zooveel gelezen
en gehoord van argumenten ontleend nit peilingen , pekel , ruw
zout , geraffineerd zout, belasting bij den inslag , vochtmeter , densiteit van de lucht enz., enz. , dat ik nagenoeg verkeer in den toestand van eeu lid der Kamer voor 1848 , die bij dergelijke
wet , na naauwgezette lectuur ook der in het kritiek oogenblik inkomende brieven uitriep : „Gisteren morgen was ik tegen
de wet , gisteren avond er voor ; heden ben ik er geweldig tegen,
en nu, om niet inconsequent te zijn , lees ik geene brieven en
spreek met niemand meer." Het is eene ernstige vraag : hebben
de belanghebbenden , heeft de Natie genoegzamen waarborg dat de
wetten bier op doeltreffende wijze worden onderzocht ? Ik huiver
in dit geval te meer , wanneer ik ook bij anderen omtrent de aannem.elijkheid veranderlijkheid van gevoelen ontwaar. Zoo even
nog gaf een geacht lid der Commissie van Rapporteurs te kennel' dat hij , die tegen de wet was , er voor is. Nu vraag ik :
indien gij , die u veel moeite gegeven hebt om de zaak te onderzoeken , op het laatste oogenblik de aanneming van hetgeen u
afkeurenswaard toescheen , aanraadt , is dit niet een bewijs dat
nader onderzoek vereischt wordt ?
De geachte spreker uit Leyden a , die mij zoo dikwerf door zijne
redevoeringen overtuigt , en dit thans niet heeft gedaan , heeft gezegd: wij kunnen de wet aannemen , want het is de bestaande wet ,
met geringe wijzigingen ; maar hij heeft er onmiddelijk bijc.,:evoegd ;
geringe wijzigingen hebben dikwerf groote uitkomsten. Reden te
meer voor eene enquite; om niet door geringe wijzigingen tot groote
uitkomsten te geraken die welligt verkeerd en schadelijk zijn.
a
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Hij heeft ook gezegd ; de wet zelve zal bij de uitvoering
eene soort van enquete zijn. Eene andere soort dan de voorstellers verlangen ; ik denk , dat deze , als de wet wordt aangenomen, op anderen grond het voorstel zullen intrekken. Ook eene
andere soort dan de Grondwet bedoelt ; Art. 90 toch is juist een
waarborg tegen die pacticale enquete, waarbij de wet zelve een
enquete en een gevaarlijk experiment is. Waarschijnlijk onderstelt
de geachte spreker dat deze wet , wanneer de gebreken openbaar
worden , slechts korten tijd zal duren , dat het dan eene provisionnele wet is ; maar wij gaan in het verbeteren onzer wetten niet
zeer spoedig te werk en , hoewel de zoutbelasting eene gewigtige
zaak is , de Kamer heeft ook ander werk.
Mag ik de wet aannemen? mag ik de verantwoordelijkheid op
mij nemen eener zoo gewigtige wet ? mag ik het reeds nu doen ,
wanneer ik zie op het artikel der Grondwet , waarbij het regt van
enquete verleend is ?
De wet werd aangenomen met 43 tegen 12 stemmen.

2 April 1852.
*** De rentebelasting was verworpen ; het ontwerp tot wegneming van
den accijns op de brandstoffen ingetrokken ; nu moest , na zooveel afschaffingsrumoer,, dacht men , al zou het enkel welstaanshalve zijn , toch iets
worden verrigt. Bijkans on veranderd werd door de Regering overgenomen
het voorstel van den beer de Fremery c. s. tot wijziging van den accijns op het
geslagt ; met handhaving evenwel van het beginsel : geen afschaffing zonder

equivalent.

Ik zou waarschijnlijk mijne stem uitgebragt hebben tegen het
voorstel van ooze 10 medeleden , ik ben nu voornemens te stemmen voor het voorstel van het Gouvernement. 1k wensch lotsverbetering van den minvermogende. Ik moet aannemen dat
deze belasting bij uitnemendheid drukkend is , vooral ook door
de formaliteiten. Ik laat gaarne aan anderen de beantwoording
over van twee vragen ; de eerste , is welligt deze belasting drukkender gemaakt ? even gelijk men een halfzieke heel krank maakt ,
wanneer men hem gedurig van zijn hoogstzorgelijken toestand
spreekt; de tweede , zou het niet kunnen gebeuren dat , vergelijkenderwijze met hetgeen men voorgespiegeld heeft, weldra teleurstelling plaats vond ? — Ik zal mij vereenigen met het voorstel
van de Regering. Heb ik dan zoo weinig eerbied voor het regt
van initiatief? Ik zou geweest zijn tegen het voorstel onzer medeleden , en nu zal ik een voorstel aannemen , hetgeen ja ze elfstandig
kan genoemd worden , doch merkbaar gein.fluenceerd is door hetgeen voorafging ! her geldt de spreuk : „ duo , cum faciunt idem ,
non est idem." De Regering heeft de zaak op beter stand-
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punt gebragt. Vooreerst handhaaft zij het beginsel: geen afschaffing
zonder equivalent. Onze medeleden, te zeer onder den indruk van
den verbeterden finantielen toestand , hebben op de waarschuwing
die ook daarin ligt te weinig gelet. Wie zou in 1848, toen de Minister
van Finantien genoodzaakt was als welkomsgroet in deze Vergadering
een voorstel tot aanvulling van het tekort te brengen , mogelijk
geacht hebben dat binnen vier jaren , zonder buitengewone belasting , niet alleen het te kort gedekt , maar de schatkist , door de
aanmerkelijke opbrengst onzer Oost-Indische bezittingen , zou worden gevuld ? Wie zou, zes maanden geleden, vermoed hebben
dat eene verandering in Frankrijk , die wij met schrik te gemoet
zagen , voor de geldmiddelen van ons land en van andere Rijken , de oorzaak eener aanzienlijke verbetering zijn zou ? worden
wij met juist hierdoor gewezen op het wisselbare van de ondermaansche dingen ? is wisseling in tegenovergestelden zin ondenkbaar ? zou het onmogelijk zijn dat, door een misgewas in
de Oost-Indische bezittingen, groot nadeel aan de schatkist wierd berokkend ? zijn we , wanneer we letters op Frankrijk en Europa ,
gewaarborgd tegen oorlog of anarchie ?
Ook nog in een ander opzigt heeft de Regering zich op een
beter standpunt geplaatst.
Onze medeleden — ik spreek van hen met schroomvalligheid ,
want ze zijn lien .
hebben te zeer onder den invloed gestaan van
hetgeen men noemt stellige beloften. Van die stellige beleen wordt
in de memorie van toelichting der Regering, voor zoover ik bij de
voorlezing heb kunnen nagaan, geen gewag gemaakt. Daarentegen
heeft de memorie van beantwoording der voorstellers ze op eene
bladzijde zes keeren , zegge zes keeren vermeld. Welke zijn die
stellige beloften ? De uitdrukking kan niet zien op beloften door
de Regering in deze Kamer gedaan ; voordragt of aankondiging
van wetten kan niet in dien zin , belofte of verbindtenis heeten.
Er wordt op het geen in 1848 geschied is gedoeld. Welke beloften zijn toen gedaan in welke omstandigheden , door wie , aan
wie ? Het is wenschelijk dat eene Regering goede beloften doe ,
dat zij met naauwgezetheid aan beloften getrouw zij ; dat zij zich
niet verbinde tot hetgeen verkeerd is , of buiten haar niagt ligt.
Maar hoe is het bier? hoe is het met eene Regering die niet regeert ; die geregeerd wordt ; die door vervaardheid in een kritisch
oogenblik verloren heeft wat het karakter uitmaakt van een Gouvernement ? Is op haar niet toepasselijk wat in het Burgerlijk
Wetboek gezegd wordt van beloften, welke door vrees, door schrik,
door geweld afgeperst zijn ? Zij die zich, onder den naam van het
Yolk, in moeijelijke oogenblikken op den voorgrond weten te stellen , behooren te leeren dat er geen rekening te maken valt op naleving van beloften , die men op eene onbehoorlijke wijze afgedwongen heeft.
Wee der Regering, die in dergelijke oogenblikken beloften doet!
wee let Volk , dat op dergelijke oogenblikken beloften van het
—
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Gouvernement vergt ! In elk geval kon de Regering geen beloften
doen dan binnen de Ifeer van haar yezag : haar beloften zijn geen
band voor de Kamer. De Kamer behoort vrij te zijn in haar overleg. Deze opmerking heeft practisch nut : want, indien wij aan
die stellige beloften gebonden zijn , dan moeten wij verder gaan;
die beloften waren niet binnen gedeeltelijke afschaffing van eene
belasting beperkt. Ook is in dezen tijd, en om de tijden die wij
te gemoet gaan , de herinnering niet overtollig dat deze Kamer
het regt en de pligt heeft om onafhankelijk te blijven in haar
sfeer. Daarbij is het goed aan sommigen te doen verstaan , dat
manitestatien en demonstratien , waarmede men aan het Gouvernement en aan de Kamer den wil van sommigen in naam van de
Natie zou willen opdringen, althans in 1852, als wanbedriii worden beschouwd.
Ik herhaal het , ik zal het voorstel aannemen om den druk van
de belasting, om de vexatien welke daaraan verbonden zijn, maar
Wilt ge met eene concessie tevredenheid beniet als commie.
werken , bedriegt u niet , ge meent aan het einde te zijn ; ge zijt
aan het begin ! Ten bewijze daarvan strekke wat wij van een medelid uit Groningen a hebben gehoord. Het is mij alijd eene onaangename taak , wanneer ik regtstreeks en opzettelijk een geacht
medelid bestrijd; maar nu is de handschoe toegeworpen; wij zijn tot
het opnemen verpligt , we mogen , op het oogenblik dat wij uiteengaan , de Kamer en de Natie niet laten onder den indruk van
dergelijke taal. Het zal genoeg zijn , wanneer ik enkele der uitdrukkingen herhaal. Hij sprak van ongrondwettige privilegien en
hetgeen wij hier, meenende te gemoet te komen aan een groot
gedeelte van het yolk , verrigtten, werd door hem palliatief en
begoocheling genoemd. Hij wees op ons yolk, dat moeijelijk vuur
vat, maar, als het in vlam raakt, alles verteert. Hij vermeldde het
gezegde van den handelaar die, voorzeker niet uit vaderlandsliefde,
tot het zeilen langs de hel bereid was ; er zouden , volgens hem,
in ons vaderland , heden ten dage , nog wel gevonden worden die,
ter verwerving van doortastende hervormingen, evenzoo gezind zijn.
Ik raad ons geacht medelid en zijne vrienden dergelijke vaarwaters
te vermij den.
De zaak is ernstig ; er wordt dikwijls te weinig op de woorden
van ons medelid gelet , omdat hij niet altijd den klemtoon legt op
hetgeen klem heeft. De zaak is ernstig, omdat dergelijke uitdrukkingen in verband staan met veel dat in en buiten de Kamer gezegd wordt , en waardoor (tegen de bedoeling , ik wil het gaarne
aannemen , van ons medelid) rijken en armen tegen elkander in
het hariias zouden worden gejaagd. Dergelijke uitdrukkingen zijn
dubbel gevaarlijk , omdat zij zich hechten aan de beginselen , die
hij , meer dan eenmaal , als de zijne bekend gemaakt heeft; zijnde
hij van oordeel dat de gehoorzaamheid van een yolk ophoudt, zoodra het yolk goedvindt , en dat de wil der meerderheid van het
a ZYLKER,
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souvereine yolk in de wetten moet worden geformuleerd. Het is
waar dat onze landgenooten niet ligt vuur vatten , maar laat oils
niet vergeten wat in andere landen is geschied , en dat die beginselen hebben geleid tot de schrikbarende ontwikkeling van anarchic , waartegen men het despotisme als weldaad beschouwt. Ofschoon wij , dank zij Gode , in Nederland dit voor als nog niet
te vreezen hebben, het nadeel van dergelijke gezegden , wanneer
zij in sommige gedeelten van ons Vaderland op allerlei manier
den volke worden verkondigd , kan onberekenbaar zijn. Ons medelid heeft gesproken van volks-opvoeding, maar indien de opvoeding der jeugd in analogie moet zijn met de politieke opvoeding
die hij aan het yolk geeft , verlang ik dat door hem evenmin de
wet op het onderwijs als een nieuw stelsel van belasting worde
geredigeerd.
De wet werd aangenonien met algemeene stemnien.
•■■••••■••11.1.60...■••••.....

19 November 1853.
*t.* Door negen leden werd een voorstel gedaan ter afschaffing van den
accijns voor het geslagt. Uit een finantieel oogpunt gevaarlijk , scheen het
bovendien politieke demonstratie tegen het Kabinet (onder aanvoering der
gewezen Ministers van Financier en van Binnenlandsche Laken.) en middel
ter herwinning van populariteit. Vooral hierom verzette de beer van der
Brugghen zicli tegen nader overweging ; mij kwam het wenschelijker voor
geen aanleiding te geven tot het verwijt dat men het smooren van een voor
het yolk weldadig voorstel begeerd had.

1k stel op den voorgrond dat een voorloopig onderzoek van
het voorstel zelf in de hoofdomtrekken vergund is. Voor alien die
het voorstel afkeuren , hetzij ze voor of tegen een nader onderzoek
zijn , is dit wenschelijk en onmisbaar. Zelfs wanneer slechts eene
exce_ptie van niet ontvankelijkheid te pas komt , zou dit onderzoek
van de zaak zelf, reeds nu , niet kunnen worden belet.
Bij de behandeling van het Reglement van Orde in 1849 is
tegen prealabele discussie te regt opgemerkt dat het schier onmogelijk zijn zou het voorstel zelf onaangeroerd te laten. Dit
schijnt nu bij het verslag niet in het oog te zijn gehouden. Welligt heeft men te letterlijk opgevat de Fransche, min juiste uitdrukking prise en consideration, als of niet onmiddellijk consideration, overweging , plaats had. Welligt is hier een invloed herkenbaar , dien ik waardeer,, dien ik dikwijls onmisbaar reken, maar
waartegen we somtijds op onze hoede moeten zijn. De heeren
Juristen hebben het denkbeeld van fin de non recevoir, tegenover
het fonds der zaak , uit de pleitzaal in de raadzaal overgebragt.
Doch we hebben in het Reglement van Orde eene eigene taal
en eene eigene wet , en wat zegt die parlementaire grondwet in
-
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art. 78 ? in de Afdeelingen wordt aanvankelijk overwogen of het voorstel
al dan niet een onderwerp van nader onderzoek: zal uitmaken. Van
nader onderzoek ; dus maakt reeds bij deze overweging het voorstel een onderwerp van voorloopiy onderzoek nit. Wees niet ongerust , Mijnheer de Voorzitter ! ik zoek geen uitvlugt ; ik zal mijne
aanmerkingen in eene exce_ptie van niet ontvankeliikheid zamenvatten , ik spreek in het algemeen belang, opdat aan iedereen het
onderzoek van het voorstel zelf vergund zij. De heeren Juristen
hebben de vrijheid onze argumenten te classificeren ; zij hebben het
regt niet te eischen dat de eene soort ter zij de worde gesteld.
Voorloopig onderzoek van het voorstel is niet voorbarig ,
maar wenschelijk en onmisbaar. En waarom vooral ? om den
aard van het voorstel ; het is populair. De gewezen Minister van.
Finantien heeft naar waarheid gezegd : iedere belasting is impopulair. Dus ieder voorstel tot afschaffing is populair. Hierin ligt
het gevaar. Men zegt bij het nader onderzoek zullen wij het
voorstel uitkleeden ; thans is het overtollig. Dit acht ik een roekeloos systeem ; om dat het gevaar is , niet het aannemen van het
voorstel — het zal wel nooit in deze Kamer worden aangenomen , —
maar het toenemen buiten de Kamer van die soort van populariteit welke ik zoo even op het oog had. Dit is het waartegen
terstond moet worden voorzien. Meent men dit zoo ongestoord en
ongedeerd te kunnen laten gaan? herinneren wij ons dan niet
wat we in de schooljaren reeds omtrent het beeld van die populariteit hebben gehoord ?
-
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Mobilitate viget viresque adquirit EUNDO.

Reeds door het gaan alleen wint ze in kracht. Indien gij die
populariteit , door uitstel van onderzoek , eenige weken ongehinderd
kat gaan, zal het denkbeeld , „deze zijn de volksmannen en de
anderen zijn het niet ," weldra ingarm vinden bij menigeen. Onmiddelijk wordt er bijgevoegd : monstrum horrendum ingens. Indien
wij met een monster te doen hebben, last ons bij den eersten tred
—en ik hoop nu niet van liefdeloosheid te worden verdacht — het
een knak geven dat het voor zijn geheelen levensloop verlamt. In
afwachting dat andere leden , door uitgebreidheid van finantiele kundigheden hiertoe bevoegd , dit beter verrigten , zij mij eene kleine
bijdrage vergund.
Laat ons acht geven op den inhoud van het voorstel. ledereen wenscht te onderzoeken of er iets kan worden gedaan voor de
arbeidende klasse en den burgerstand ; maar wat wordt hier geraden ? de rijksbelasting of te schaffen met den eersten Januarij 1854,
dus onverwijlde afschaffing van het geslagt. Ik spreek niet van
het tonnegeld, dat niet regtstreeks invloed heeft op den prijs der
levensmiddelen , dat hier de rol van locomotief speelt, en misschien
a VAN BOSSE.
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moet strekken om den handel in het vaarwater van de voorstellers
te brengen.
Mijne exceptie van niet-onvankelijkheid is reeds in het midden
Behandeling ter loops , te
gebragt : het voorstel is ontii dig.
midden van het werk der begrooting , is ondenkbaar. Het antwoord
is : neen , het is niet ontijdig , want er is periculum in mores :
mijne repliek is , desniettemin is dit voorstel ontij dig ; al ware het
alleen omdat ter beoordeeling van dergelijken maatregel de termijn
te kort is ; een maatregel waarbij ter voorziening in tiidelijken
flood aan de schatkist een duurzaam verlies wordt opgelegd. Is
dit niet spelen met 's lands finantien ? is dit niet , voor den nood
van het oogenblik, de toekomst in gevaar brengen? — Nu ziet men
hoe aan de exceptie van niet-onvankelijkheid zich al het overige
vasthecht ; immers moeten wij onderzoeken of aan de schatkist een
dragelijk verlies toegebragt wordt.
Ik betwijfel het , omdat het voorstel in strijd is met hetgeen wij
jaren achtereen van den vorigen Minister van Finantien hebben
gehoord ; omdat tegen dit gezag de Memorie van toelichting te
zwak is ; omdat het nadeel , in meer dan een opzigt , terstond in
het oog valt , en omdat hier de kiem is van ontwerpen waardoor
de finantiele en de politieke toestand van het Vaderland bedreigd
wordt.
Mijne eerste bedenking is een argumentum ad hominem. Ik ben
verzekerd dat ik — omdat het Diet in mijn hart ligt — mij geen
woord zal laten ontvallen , strijdig met de hoogachting die ik den
vorigen Minister van Finantien steeds heb toegedragen ; maar hij
kan het niet euvel duiden zoo , naar mijn inzien , wat hij
vroeger gezegd heeft onberekenbare waardij geeft aan hetgeen
ik nu beweer. Ik ben geen finantier ; daarom jnist heb ik altijd
gelet op hetgeen door den Minister van Finantien jaren achtereen
met zooveel kracht en nadruk geleerd werd; „geene afschaffing
van belasting zonder equivalent ;" — „ geene aanranding der
hoofdtrekken van ons finantieel systeem ;" — ,, de Oost-Indische
baten zijn wisselvallig —; " de arbeidende klasse zal, wanneer
men de belasting op de eerste levensmiddelen afschaft , niet grootelijks gebaat zijn." Dergelijke herinneringen hebben op mij grooten invloed; te meer omdat de Minister hierin met zijne voorgangers , voor wie ik eveneens groot crediet heb, homogeen was. Nu
zeg ik niet dat de Minister ons niet zal kunnen bewijzen dat hij
te regt van gevoelen is veranderd , maar de tijd ter toetsing zijner
motiven is voor ons , te midden van zoovele andere werkzaamheden , te kort. Ik ken geen Italiaansch , maar heb veel op met het
spreekwoord , chi va piano, va sano ;" door „ langzaam gaat zeker ,"
vertaalbaar.
Het gewigt der Memorie van Toelichting is tegen het gezag van
den vorigen Minister van Finantien ongenoegzaam. Ik heb die
memorie meesterlijk hooren noemen ; dus ben ik en daarom , en ook
wanneer ik den Minister als leermeester erken , indachtig aan het
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nulliu8 jurare in verba magistri. Er is vrij wat in de Memorie
dat nader toelichting vereischt. De stelling : aanmerkelijke besparing van uitgaven is het gelukkig gevolg van de grondwetherziening van 1848, is voor verscheidenheid van beschouwing vatbaar. Ik ben niet overtuigd dat de winst op de Oost-Indische
producten is een ondergeschikt deel van het jaarlijksch batig slot.
Ik heb bezwaar , na met deskundigen gesproken te hebben , tegen
de berekening van 10 centen per Nederlandsch pond. Tien centen ! Het cijferschrift heeft boven het letterschrift vooruit, dat
men in cijfers alles met uitnemende accuratesse constateer Evenwel , indien het nu eens was , in plaats van 10 centen , 9 centen ,
of 8, of 7 , oT 6 , of, gelijk sommigen beweren , vzif centen , zou
men dan niet mogen zeggen dat, met het ter neer schrijven ook
van cijfers, de zaak niet altijd afgedaan is ? zou men zich niet
mogen verwonderen dat de voorstellers , met den Minister van
Finantien aan hun hoofd , zich zoo deerlijk in hunne berekeningen
hadden vergist ?
De Memorie komt eigenlijk hier op nader : er is vooruitgang in
onze finantien , dus is de tijd tot het afschaffen van belasting daar.
Doch wat zou men denken van de finantiele begaafdheid van
iemand , in eigen huishouding , die , omdat hij een gering gedeelte
zijner schulden had afbetaald , en ofschoon er nog vrij wat ter
hehoorlijke inrigting van huis en hof te doen ware, reeds in
gulhartige bui een groot deel zijner inkomsten prijs gaf? Al
hebben wij veel geamortiseerd , er is nog een restant ; al moeten
wij in geen overtollige uitgaaf vervallen , er is nog veel dat betere
voorziening behoeft. Dus kan ik niet toegeven dat, omdat er
vooruitgang in onze finantien is, reeds geld kan worden gemist.
Nog iets heeft mij in die Memorie getroffen. De voorstellers
herhalen telkens : het zal wel gaan, mits er geene buitengewone,
geene onvoorziene omstandigheden ontstaan. Maar hoe , wanneer
ze ontstaan ? Wij lezen hieromtrent eene curieuse zinsnede :
„Mogten onvoorziene rampen het Vaderland treffen , mogt het zelfs
in oorlog gewikkeld worden , — de aanzienlijke sommen , die men
thans nog voor amortisatie van schuld beschikbaar heeft , de reserve
van het Departement van Kolonien voor het herstel van het Muntwezen , zouden ruim toereikend wezen om in den eersten wood te
voorzien." Wel, dit is zeer geruststellend ! maar wanneer nu in
den eersten nood was voorzien , en er een tweede nood en voortdurende nood was , zou het niet kunnen gebeuren dat men
over het verlies van zestien ton jaarlijksche inkomsten eenige spijt
had ? en hebben de voorstellers er wel aan gedacht, dat het gebeuren van het buitengewone bijkans gewoon wordt, en dat de geschiedenis van onzen leeftijd grootendeels uit onvoorziene omstandigheden heeft bestaan ? Inderdaad , het zou goed kunnen zijn dat
de Memorie van Toelichting, ter fine van nader toelichting, aan
de voorstellers in harden gesteld wierd.
Het nadeel van het voorstel valt, in meer dan een. opzigt, ook
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aan hem die geen finantier is , in het oog. Voor als nog zal de
arbeidende klasse niet bij de afschaffing van den accijns winnen —
dit geven de voorstellers toe , maar in het vervolg zal die afschaffing haar in de gelegenheid stellen meer dierlijk voedsel te
gebruiken. Wel , dit is een aangenaam vooruitzigt ! maar ik zou
durven vragen , ook om hetgeen na soortgelijke voorspiegeling gegeven werd, is het ernst? zal die klasse meer dierlijk voedsel gebruiken om de afschaffing van den accijns ? Doch reeds nu zal er
voordeel zijn voor een hoogstnuttigen stand in de maatschappij ,
die de zorg van den wetgever zoo zeer verdient ; de nijvere
burgerklasse zal terstond meer vleesch kunnen gebruiken. Ik
wil het hopen. Ik heb het in twijfel hooren trekkers ; ik heb
zelfs hooren beweren dat de accijns grootendeels drukt op de
meergegoeden , zoodat er begoocheling , ook bij de voorstellers
zelfbegoocheling plaats heeft, zoodat, terwijl men zich verbeeldt
dien belangwekkenden burgerstand te verligten , eigenlijk aan
de slagters misschien en aan de meergegoeden een geschenk
b burgerstand
wordt. Maar neem aan dat de burerstand voordeel erlangt, ook dan is in mijne afdeeling door een mijner medeleden
eene treffende aanmerking gemaakt. Er is altijd zooveel gesproken van de wenschelijkheid om in den ongelijken druk der
belastingen , zoodra mogelijk , ten voordeele van de mindere standen , verandering te bewerken. Het tegendeel geschiedt hier : die
brood en vleesch eten , worden verligt , die alleen brood eten,
niet. „Hoe meer genot , hoe meer belasting" , neen , hier wordt
de verhouding omgekeerd. Is dit niet vreemd ? waarom hulpbetoon aan den nijveren burgerstand alleen ? waarom wordt aldus , ten nadeele der arbeidende klasse , de ongelijkheid der belastingen verhoogd? is dit niet raadselachtig?
Ik wensch nog eene aanmerking aan de voorstellers te onderwerpen , die ik aan den vorigen Minister van Finantien ontleen.
Ik herinner mij op de Latijnsche school een boekje , adagia moralia , waarvan we , geloof ik , wel eenig nut gehad hebben. Uit
de adviesen van den Minister zou een soortgelijk bundelken, zedelijke opmerkingen in het vak van belasting, bij de overweging
ook van dit voorstel zeer bruikbaar, kunnen worden gemaakt. Aan
de negen voorstellers , en dus ook aan den Minister, herinner ik
wat hij op 24 December 1850 gezegd heeft. „Wanneer het al gelukken mogt alle belastingen op de eerste levensbehoeften of te
schaffen, zou het nog zeer twijfelachtig zijn of men daardoor wel
veel zou gedaan hebben voor de behoeftige klassen."
Eindelijk ligt in dit voorstel de kiem van ontwerpen waardoor
nog in andere opzigten de finantiele , en waardoor vooral de politieke toestand zou worden bedreigd.
De finantiele. Zij die aan de discussien over de verandering
van belastingen in 1852 hebben deelgenomen, zullen niet hebben
vergeten wat , aan het einde van de zeer merkwaardige discussie
over de rentebelasting , door den voormaligen Minister van Bin-

--- 550 --nenlandsche Zaken verklaard werd : dat er buiten dergelijke belasting geene kans op wezenlijke verbetering was ; dat het oogenblik
daartoe nog niet scheen gekomen ; dat daartoe vereischt werd een
druk der tijden, waarvoor het Vaderland mogt worden bewaard ,
doch waardoor alleen de invoering mogelijk zijn zou.
Alzoo gaat er een nieuw licht op over het voorstel. Men
wil afschaffen het geslagt; men wijst reeds op het gemaal; men
zal welligt spoedig wijzen op andere belastingen. En waarom niet?
eigenlijk is het hier qui peril qui gagne. Naar mate meer belastingen afgeschaft zijn, zal het ligter vallen, bij eene buitengewone
crisis , belastingen onder de gewone Staats-inkomsten te brengen,
tegen wier invoering reeds de vorige Kamer zich met nadruk gekant heeft.
De politieke toestand. Het is hier , gelijk men te regt heeft opgemerkt , eene politieke demonstratie. Pit is geen wanbedrW; dergelijke demonstratien zijn geoorloofd, wenschelijk , dikwijls noodig
en pligtmatig. Ik zou niet gaarne zien dat het in ons constitutioneel gouvernement aan politieke demonstratien ontbrak, dan zou
welligt te zeer de laatste Fransche mode worden gevolgd. Dat
ik het voorstel eene politieke demonstratie noem , behoeft aan
geen der voorstellers ergerlijk te zijn. Wanneer zoodanige demonstratie door een aantal leden geschiedt , zijn er altijd die met
de politieke strekking onbekend zijn. Evenwel, hier is de aard der
handeling bijkans onmiskenbaar. Men behoeft slechts op de personen te letten ; vooral op de vorige ministers van Finantien en

van Binnenlandsche Laken. Voeg er bij dat juist deze laatste a
het voorstel aan de Kamer toegezonden heeft. Met mijn geachten
vriend b meen ik dat aan dergelijke politieke demonstratie geen
voet moet worden gegeven. W ij mogen dit niet doen , om onze
betrekking tot dit Ministerie. Hoedanig is die P nog is het niet met
juistheid bekend, misschien zal hierover spoedig eenig licht opgaan.
1k ben nog geen geprononceerd voorstander van dit Kabinet ;
waarschijnlijk omdat het zich nog niet met volkomen duidelijkheid geprononceerd heeft. 1k vertrouw echter dat wij bestendige
bondgenooten zullen zijn en met dezelfde trouwhartigheid waarmede wij het tot dus ver ter zijde hebben gestaan, wenschen we
ons tegen dergelijke demonstratien te verzetten.
Wij mogen dit voorstel niet aannemen, ook om onze betrekking
tot het vorig Ministerie. lk vereenig mij met hetgeen door mijn
vriend omtrent de verdiensten van dat Ministerie is gezegd. 1k
breng hulde aan ijver en bekwaamheid ; ten alien tijde zal de waarheid van het la critique est aisee, mais Part est dijicile openbaar
zijn ; maar wanneer ik dit alles gaarne toegeef, mag ik niet verbergen dat het vorig Ministerie, in de hoofdtrekken zijner finantiele en politieke taak , ook onder begunstiging der omstandigheden,
is te kort geschoten. Naar constitutionneel gebruik , is de meerderheid van deze Kamer gehouden overzigt en rekenschap te verlangen,
a THORBECKE.
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begeerd. Geen aanval van die zij de mag worden geduld , eer het
vorig Kabinet zelf vrijspraak erlangd heeft.
Maar — zal men ons vragen
gij spreekt van politieke demonstratie : welk Joel zou die hebben Mijne denkbeelden hieromtrent kan ik door eene gelijkenis in het licht stellen. Ofschoon
eigenlijk een lid dezer Kamer van alles behoort te weten, ben ik
met de vestingbouwkunde volkomen onbekend. Evenwel ik veroorloof mij het Ministerie te vergelijken bij eene citadel ; door dit
voorstel wordt de eerste loopgraaf geopend tegen het kasteel. Wil
men het Ministerie omverwerpen P wel neen : om verscheidene redenen niet , vooreerst , omdat men op dit oogenblik daartoe geene
de minste kans ziet. Maar men redeneert , indien ik mij in de
plaats der tegenpartij stellen mag, aldus : „Er is waarlijk voor ons
geen reden om ontmoedigd te zijn ; dit Ministerie verlangt zelf niet
dat er op de wijs waarop het aan het bewind raakte, worde gelet.
Het zou welligt, als met eene spons, het gebeurde willen uitgewischt
zien. Politieke discussie is voor ons nu niet wenschelijk. Onze
Natie heeft er over 't algemeen weinig trek in. Ook levee wij in
een tijd die wars van politieken strijd is. In de Kamer kunnen
wij volhouden dat politieke overwegingen niet aan de orde zijn ;
of, is dit niet wel doenlijk, wij kunnen zwijgen ; de kracht van
zwijgen, de vis inertiae is groot. Inmiddels zullen wij te voorschijn komen met het finantiele , met het materiele , met voorstellen
die grooten schijn hebben van zorg voor de belangen van het yolk,
inzonderheid van dien bij uitnemendheid belangwekkenden nijveren
burgerstand. Dan is wederom de dag der verkiezing daar en . . . .
dan heeft de zaak haar natuurlijken loop. Dan behoeft het kasteel
niet omvergeworpen te worden. En waarom niet omdat het ondermiind is , omdat het op den dag der verkiezingen in de lucht
springt."

Ik eindig , met eene opmerking , eene vraag, een waarschuwenden
wenk.

Eene opmerking. Uit het evengemelde blijkt dat het voorstel niet enkel tegen het Ministerie , maar ook tegen deze Kamer ,
in haar tegenwoordige zamenstelling, gerigt is. Men weet zeer
goed dat deze Kamer dit voorstel niet aannemen kan. Men weet
zeer goed dat zelfs de vorige Kamer dit voorstel niet zou aangenomen hebben; zij zou gezegd hebben : „wij hebben reeds te
veel toegegeven aan de vrees voor impopulariteit ; omdat , in het
voorjaar van 1852, na lange beraadslaging, het scheen dat er lets
moest worden gedaan, zijn wij , onder den drang van het oogenblik , tot het afschaffen der belasting op de varkens en schapen
overreed ; wij hebben niet te vergeefs leergeld betaald." De vorige Kamer zou , met den vorigen Minister van Finantien
voor weinige weken , gezegd hebben ; herhaal niet een maatregel
die geen effect hoegenaamd gehad heeft. En zou deze Kamer , in
het finantiele minder conservatief zijn P neen , ook aan de voorstellers
II.
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is het niet onbekend : de aanneming door deze Kamer is ondenkbaar. — Juist hierdoor is de politieke strekking openbaar. Zoo
men , niet het opzienbarende , alleen het doeltreffende gewild had ,
zou men evenzeer bij de begrootingswetten tot het bespreken van
de belangen der minvermogenden in de gelegenheid zijn geweest.
Eene vraag. De voorstellers weten dat hun voorstel niet kale
aangenomen worden. Zij zijn dus onbezorgd ; want zij doen een
N'op ulair voorstel , en zelfs wanneer de deugdelijkheid twijfelachtig
mogt zijn , geen nood ; het is voor deze Kamer onaannemelijk ; het
wordt ter zijde gelegd. Zou het niet mogelijk zijn dat onbezorgdheid tot ligtvaardigkeid gebragt heeft ? Nu is mijne vraag.
Gesteld mogen wij er voor bewaard blijven ! — dat op dit
oogenblik , door een politieken storm, dit geheele Ministerie weggevaagd wierd, en dat, een Minister ook voor de Hervormde Eeredienst benoemd zijnde , de negen voorstellers als negen Ministers
op die bank zaten , — dan vraag ik : zoudt gij , voorstellers , vrijheid vinden ter afschaffing met 1 Januarij 1854 van den rijksaccijns op het geslagt ? Ook dit vraag ik (want collegialiter
komt men ligter tot hetgeen waarover men naderhand berouw heeft) :
indien een uwer de beschikking over het Kabinet en over de Kamer had , zoudt gij het wagen , op uwe verantwoordelijkheid, die
belasting in te trekken ?
Een waarschuwende wenk. VO6r weinige weken heb ik in deze
zelfde vergaderzaal eene kernachtige spreuk gehoord. 1 1k heb toen
naar vermogen de toepassing bestreden , die mij zeer onjuist , zeer
ongelukkig voorkwam. De spreuk zelve zou ik wenschen , dat op
de wanden dezer zaal met gouden letteren gegraveerd wierd : „Geen
vernederender schouwspel op het staatsgebied , dan wanneer Regering en wetgeving de gedienstige slavinnen worden van den yolkswaan van den dag." Die waarschuwing geldt ook in het finantiele ,
en ik voeg er bij : wacht u niet alleen u te onderwerpen aan
den volkswaan van den dag, wacht u vooral een volkswaan te
scheppen , het yolk in den waan te brengen dat het door afschaffing van belastingen zal worden gered ; het yolk in den waan
te brengen dat gij , in de oppositie , als heilrijk beschouwt wat gij ,
in het Bewind zijnde , heilloos gekeurd heb ; dat gij thans voor
een panacee houdt wat vroeger verderfelijk scheen. Wacht u het
yolk in den waan te brengen , als of voortduring der bezwaren
van de minvermogende stars den veroorzaakt wierd door de onkunde ,
zoo niet door den onwil van uwe tegenpartij.
Deze zijn mijne dubia , en ik heb voor 1 Januarij tot behoorlijke toetsing van de solutien geen genoegzamen tijd. Men moet
hier. niet alleen piano , maar pianissimo te werk gaan.
Welke is de slotsom mijner redenering dat ik geen nader onderzoek wensch integendeel. Ik verlang het en juist ook uit
hoofde van mijn bezwaar. 1k zou wenschen dat dit populaire voorI
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stel , kon het zijn en ware de tijd daarvoor niet te kostbaar, niet
slechts tweemaal , maar tienmaal onderzocht wierd. Het doel
van dit voorloopig onderzoek zal bereikt zijn , wanneer, bij het
toestaau van een nader onderzoek duidelijk geconstateerd is, waarom het door de meerderheid vergund en verlangd wordt; enkel
opdat bij een volledig en naauwkeurig onderzoek , het voorstel nog
meer in zijne verderfeliikheid en — ik wil liefst dit woord gebruiken
in zijne ondoordachtheid worde ten loon gesteld.
—

* * Het ontbrak niet aan weerspraak. Vooral de heeren Thorbecke en
van Bosse trachtten te betoogen dat het Voorstel , uitrnuntend uit een finantieel en oeconomisch oogpunt , geen de minste (hoe kon ik zoo iets vermoeden)
politieke beteekenis had.

Ondanks het ver gevorderde uur mag ik , zonder mij te vergrijpen aan alle regelen van parlementaire taktiek , niet geheel zwijgen,
nadat ik zoo zoo lang bloot gesteld ben geweest aan het vuur
vooral van den afgevaardigde uit Maastricht a
1k begin met het woord dat aan hem en aan den vorigen Minister van Finantien aanstootelijk was; onoverdachtheid, op de Memorie van Toelichting toepasselijk gemaakt. 1k ben zelf verwonderd geweest dat ik die uitdrukking omtrent een stuk heb kunnen
gebruiken , door hen onderteekend ; evenwel men gelieve te letten
op den zin , waarin ik mij van die uitdrukking bediend heb. Ik
heb mij bij eene exceptie van niet-ontvankelijkheid bepaald; ik heb
mijne bedenkingen veiligheidshalve dubia genoemd. Het geldt dus
een schijn van ondoordachtheid, maar die , in den korten tijd dien
men ons vergunt , niet kan uit den weg worden geruimd.
De geachte spreker uit Rotterdam I) verzekert dat hij niet is
veranderd en dezelfde meening als te voren belijdt. Gaarne neem
ik aan dat hij daarvan overtuigd is , maar vooral in dergelijke zaken heeft het voorschrift : „ken u zelven," groot bezwaar. In
het stoffelijke worden wij dikwerf door den atmosferieken invloed,
meer dan wij zelven weten , beheerscht : is het ondenkbaar dat ook
hij , bij beschouwing van den tegenwoordigen finantielen toestand,
aan den somtijds voor dengene dien het treft onmerkbaren invloed van gewijzigden politieken dampkring ondergeschikt is ? Ik
herhaal het (en dit is de strekking geweest van mijne geheele
rede) ik begeer nader onderzoek van het voorstel.
Mijn geachte vriend vreest dat met nader onderzoek door de
tegenpartij voordeel behaald worde. Neen , het voordeel heeft ze
reeds behaald. Het bestaat in een schijn van populariteit. Dit
moeten wij Naar ontnemen door herhaalde discussie tn volledige
openbaarheid. Wanneer ik, bestrijder van het voorstel , nadere
toetsing veroorloof, ben ik niet inconsequent. Tegen alle mijne
bedenkingen leg ik met gerustheid de kracht der publiciteit in
.
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de schaal. Het is Tat hoofde van die bedenkingen , en om de
vastheid mijner overtuiging aangaande de schadelijkheid , dat ik
nailer onderzoek, dat is , naar mij voorkomt , herhaalde tentoonstelling begeer.
Het geachte lid uit Maastricht zegt : gij wilt het monster smooren; neen , ik houd mij aan hetgeen ik gezegd heb , ik wil het
monster niet smooren; ik wil het veroordeelen in het leven te blijyen. 1k wil het een knak geven , opdat het in zijn levensloop
verlamd zij , maar leven moet het ; wanneer het nu in het graf
raakte , zou het worden betreurd. Sprekende van het monster , heb
ik het voorstel niet bedoeld ; dit zou onbeleefd geweest zijn ; ik zou
dit niet hebben durven doen ; ik wees op de valsche populariteit ,
op die lama, welke men niet ongedeerd moet laten gaan.
Buitengemeen angstig ben ik niet, al is het dat ik niet gaarne
een tegenstander te ligt tel. En waarom ben ik niet angstig ?
Er is eene edele populariteit, maar , in den zin onzer tegenwoordige discussie , acht ik dat nationaliteit tegenover populariteit kan
worden gesteld , en ik reken op de bedachtzaamheid onzer Natie
die ook in finantiele en commereiele zaken scherp ziet , en
ik vertrouw dat populaire vooringenomenheid , Indien ze bestaat ,
zwichten zal voor nationaal overleg.
Ik heb mij veroorloofd te spreken van de politieke strekking ;
met verontwaardiging volgens het geachte lid uit Maastricht. Verontwaardiging over eene politieke demonstratie ? bij mij zou niet
tegen eene politieke demonstratie ik acht ze geoorloofd en natuurlijk — maar tegen den inhoud van het voorstel verontwaardiging kunnen ontstaan. Ik heb doen uitkomen dat de meerderheid
van deze Kamer, ook om die strekking reeds, niet ter onmiddelijke
ter-zijde-stelling, maar tot finale afkeuring verpligt is. Gelijk het
lid uit Maastricht eene wet verwierp die hij partijumt genoemd
heeft , evenzoo zijn wij gehouden tot afkeuring van hetgeen ons
een partijvoorstel schijnt.
Hij heeft gevraagd of men verlangde dat door de heeren —
hij heeft ze genoemd , ik zal het dus ook doen — van Bosse en
Thorbecke nooit eenig voorstel zou worden gedaan van practisch
belang ? Deze vraag kan niet aan mij , die zoo dikwijls van ongeveinsde hoogachting blijk gaf, gerigt zijn. Indien zij wenschten dat het voorstel niet opgenomen wierd als politieke demonstrAtie ,
hadden zij op dit oogenblik , naar parlementaire usantien , zich van
mede-onderteekening moeten onthouden. Zij hadden kunnen on-.
dersteunen met de kracht hunner talenten , maar door onderteekening hebben zij het voorstel , Of omdat zij het wilden , Of onvoorzigtig, gekarakteriseerd.
Hij is overtuigd dat de Kamer het voorstel kan aannemen , het
zou hem eene groote teleurstelling zijn wanneer de Kamer het
niet aannam. 1k dacht dat deze Kamer , minder nog dan de vorige,
gesteld zou zijn op proefnemingen, gelijk income tax, rentebelastiny , enz. 1k dacht dat de meerderheid , behoudens eigen karakter ,
-
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dit voorstel niet kon beamen. Ik dacht dat het leergeld , door de
vorige Kamer na het afschaffen eener belasting uitgekeerd , ten
nutte ook van deze Kamer besteed was.
Hij heeft ons aan die afschaffing met eenig welgevallen herinnerd. Evenwel hij kan niet vergeten hebben hoe ze plaats gehad
heeft ? met hoeveel moeite ; omdat er toch iets moest verrigt worden ; omdat men de verzekering gaf dat dit voor de minvermogenden eene weldaad was van uitnemende waardij. En evenwel
zegt hij , om dit voorstel aan te bevelen , dat het eene aanvulling
op het voorgaande is. Eerie aanvulling op hetgeen door de meesten onzer als eene verkeerde daad wordt beschouwd ! eene aanvulling van den maatregel , waarvan de vorige Minister van Finantien nog
weinige weken geleden verklaard heeft dat die geenerlei effect gehad heeft. Waarlijk , we hebben ons te wachten voor eene toestemming tot het tweede deel , indien we niet verlangen dat spoedig ,
ter aanvulling van het tweede , toestemming tot een derde deel
worde gevraagd.
Vroeger heb ik wel eens den geachten afgevaardigde uit Maastricht een Napoleon der we genoemd k Nu wil hij ook mij eene
Napoleontische tint geven , en beweert dat ik alle oppositie in deze
Kamer zou willen smooren. Ik ben voor oppositie ; ik heb dit altijd getoond ; ik reken ze onmisbaar in een constitutioneel gouvernement. Ik zou niet gaarne het voorbeeld volgen dat men omtrent
eene vorige oppositie gaf; toen men eindelijk beweerde dat zij altijd
de orde moest wezen , omdat haar systeem niet met
hetgeen men de bestaande orde van zaken noemde overeenkwam.
Dit was Napoleontisch ; dat was het unison° , waartegen ik , Mans
met den spreker uit Maastricht , protesteer. Hoe kon ik , zeide
hij , bij deze gelegenheid spreken over een volkswaan van den dag
wist ik niet dat dergelijke belastingzaken sedert jaren in deze Kamer verhandeld zijn ? 1k heb wat ik met volkswaan bedoelde ,
in eenige trekken getoond ; bijv. toen ik verzocht het yolk niet in
den waan te brengen , als of de verligting van de onvermogenden
enkel door onkunde , zoo niet door onwil , van de tegenpartij wierd
belemmerd.
Nog een woord aan mijn geacht medelid uit Zwolle a . Meer
dan eens , en vooral , gelijk hij ons herinnerd heeft , bij de rentebelasting , bleek het dat hij het najagen van valsche populariteit versmaadt , wanneer het belang van het Vaderland op het
spel is. Na dit te hebben laten vooraf gaan , durf ik hem met
bescheidenheid vragen , of zijne straks gehouden rede goedkeuring
verdient 2 ? Na met de meeste aandacht te hebben gehoord , vraag
Zie le D. p. 372.
De beer Sloet wees , bij bet scbilderen der ellende van den arbeidsman,
op „ den zuigeling die aan de verslapte borsten van de moeder wegkwijnt ,
omdat die moeder geen ander voedsel weer gebruikt dan waterachtige en
verglaasde aardappelen met azijn en zout ," en hij bezwoer de Vergadering
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ik , wat, doet het ter sake, wat bewijst het tegen de bestrijders van
het voorstel in deze Kamer ? Hij heeft ons met ernst en gemoedelijkheid verzocht te letten op den beklagenswaardigen toestand onzer landgenooten ; hij heeft ons bezworen om voor hun lijden medelijden te hebben. Wie geeft hem het recht te onderstellen dat
er in deze Kamer een lid is dien het noodig is te bezweren niet
onbarmhartig te zijn ? Zou de strekking van die soort van redevoeringen ik weet wel dat er op dit oogenblik van dergelijke
toespraken niets te vreezen is — in sommige omstandigheden
buiten deze Kamer niet zeer nadeelig kunnen zijn?
Men heeft gesproken van antecedenten ; van een voorstel , in
1847. Indien ik mij wel herinner , heeft toes de tegenwoordige
Minister van Buitenlandsche Zaken a , als Minister van Finantien,
een voorstel gedaan tot afschaffing van de belasting op de rove,
tegen equivalent. Waar ik over ministeriele antecedenten sprak,
had ik niet 1847, maar 1849 tot 1853 in het oog.
De vorige Minister van Finantien vergunne mij dat ik van zijn
onwillekeurig bondgenootschap gebruik make, door te herhalen hetgeen hij onlangs aan ons medelid uit Zwolle , tegen afschaffing
van invoerregten op sommige levensmiddelen , gezegd heeft : „Vreest
gij niet door dergelijke voorstellen , die bij de uitkomst geen nut
hebben , 11117 stelsel in discrediet te brengen ?" Door politieke teleurstellingen is er reeds weerzin tegen elke politieke beschouwing ;
vreest gij niet door dergelijke voorstellen te bewerken dat elke
poging om in het lot der minvermogenden verbetering te brengen ,
als ijdel worde beschouwd ?
Met 55 tegen 3 stemmen werd besloten het voorstel in nader overweging te nemen.

19 December 1853.
* * Het voorstel der negen leden werd , in financiele en politieke strekking , ter toetse gebragt. Den vierden dag van de levendige en vooral in
de volgende dagen , meer dan gewoonlijk hartstogtelijke beraadslaging kwam
ik aan het woord.

1k vrees geene ernstige tegenspraak, wanneer ik beweer dat geen
enkel lid der Kamer aan de verwerping van het voorstel twijfelt.
Het aantal der stemmen , waarmede het zal afgewezen worden , is
nagenoeg berekenbaar ; van waar dan de belangstelling waarmede , bij
toeneming , de discussie gevolgd wordt ? Is het niet omdat iedereen gevoelt dat de vraag is, of, bij verwerping van het voorstel,
om altbans zoo veel medegevoel voor het lot van den arbeidenden stand te
hebben dat zij bet voorstel niet buiten overweging hield.
a VAN HALL.
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het gelukken zal den dunk te doen ontstaan dat de voorstellers ,
tegenover de meerderheid der Kamer en tegenover het Ministerie ,
bij uitnemendheid zijn de vrienden van het Nederlandsche Volk ?
Van daar de belangstelling ; van daar dat deze discussie ontwijfelbaar zal gerekend worden onder de belangrijkste die ooit in deze
Vergadering gevoerd zijn.
Ik zal het voorstel beschouwen, als a. maatregel ter voorziening
in den tegenwoordig en nood; & fragment van een finantieel stelsel ;
e. middel van oppositie ; d. kiem van verderf voor eeit constitutioneelGonvernement ; en , na gesproken te hebben over hetgeen ik
bestrij
d,
zal ik jets er bij voegen over hetgeen ik verlang
.

1k heb eene preliminaire reflexie. Men heeft telkens beweerd
dat er voornamelijk moest worden gelet op het voorstel zelf , op
het finantieel gedeelte , en dat , indien het voorstel in dit opzigt
goed ware, wij niet zouden mogen aarzelen het aan te nemen , van
welken kant het ter tafel wierd gebragt.
.1k wenschte het dichterlijk talent van een onzer niedeleden a te
bezitten, dan had ik u welligt reeds in den aanvang mijner rede
op eene fabel in dichtmaat vergast. Thans moet ik met eene vergelijking in proza volstaan ; zij is am.' de visschen ontleend. Ook
aan het vischje dat in de waterer' dartelt , wordt somtijds een
voorstel gedaan , een op zich zelf goed voorstel ; een voedingsvoorstel , een stukje brood , een stukje dierlijk voedsel. Beklaagt gij
niet het arme schepsel dat argeloos toebijt ? indien het jets wist
van politiek , zou het dan niet , achter het lokaas , den angel
en het welberekend overleg van den schalkschen hengelaar hebben
vermoed ? De angel , achter het lokaas verborgen , maakt een deel
van het voorstel nit , al wil de hengelaar , zoolang de toeleg duurt ,
volstrekt niet dat verband tusschen lokaas en angel ter sprake
worde gebragt.
a Eerst beschouw ik het voorstel als maatregel om in den tegenwoordigen nood to voorzien.
Hieromtrent zal ik , aan zoo menige
voortreffelijke redevoering gedachtig, kort zijn. Wat is zeker ?
voor de schatkist een jaarlijksch verlies van zestien ton ; de afschaffing van twee of, wil men , drie belastingen ; een greep in bet
finantiele stelsel ; stoornis in het huishoudelijk systeem der verschillende gemeenten van het Rijk. Wat is twijfelachtig, of liever
wat zal , nadat de voortreffelijke redevoeringen der voorstellers
mijne overtuiging welligt aan het wankelen zullen gebragt hebben , twijfelachtig voor mij zijn ? Bijv., of die klasse , welke de
voorstellers willen verligten , bij uitnemendheid en bij uitsluiting
behoort en behoeft verligt te worden ; of zij zal worden gebaat;
of niet welligt , gelijk thans op den beursprijs der publieke opinie
de cellulaire gevangenissen zeer laag genoteerd staan — de
accijnsen eene aanmerkelijke riy. zing kunnen ondergaan. Twijfelachtig (ook en vooral na de berekeningen en contra-berekeningen)
of, om slechts een voorbeeld te nemen , het vleesch te Londen
a
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duurder is dan in den Haag. Twijfelachtig zelfs of bet geheele
voorstel niet is eene illusie ; volgens het geachte lid uit Steenwijk a eene mystificatie; volgens het geachte lid uit Tiel , ik
durf het naauwelijks herhalen — voor de klasse zelve die men te
Twijfelachtig nog (ik kan niet
hulp wil komen , eene spotternii
terugnemen een woord , dat bij het voorloopig onderzoek eenige ergernis verwekt heeft) of er niet is ondoordachtheid. Het voorstel in zijn geheel acht ik bij uitnemendheid wel doordacht ;
ik had het oog op de Memorie van Toelichting; daarin vond ik, en
vind ik, eene eenzijdigheid, waarbij op de meest natuurlijke tegenwerpingen naauwelijks schijnt te zijn gelet. Bij voorbeeld , wijzende
op het tonnegeld , in verband met den invoer van levensmiddelen ,
heeft men , gelijk de geachte spreker uit Alkmaar C heeft doen opmerken , vergeten dat de afschaffing evenzeer als premie van ?zitvoer kan worden beschouwd, Een ander voorbeeld. Als men , sprekende over den toestand onzer geldmiddelen , geene melding maakt
van de twaalf honderd millioen, waarvan naauwelijks een twintigtal
geamortiseerd is ; wanneer men zich niet bekommert om de mogelijkheid van oorlogs-uitgaven , geraamd door den spreker nit Deventer misschien op 40 millioen in een jaar ; wanneer men van
de Oost-Indische baten alleen 4 1/2 millioen wisselvallig rekent en
de overige tien millioen in het moederland genaturaliseerd acht ;
dan is het verklaarbaar dat men , verlegen en radeloos te midden
van zijnen rijkdom , zich de schatkist niet voorstelt als een boom ,
waarvan de wortels in bet belang der menigte moeteit worden gespaard ; maar veeleer, gelijk in caricatuurprenten , als eene opdragtige persoon , die van haar bloed en saprijk gestel last heeft en
aan wier ongezonden toestand men door onverwijlde aderlating
(hier de afschaffing van het geslagt en het tonnegeld) te hulp komt.
Nu zal de Kamer over al dit twijfelachtige en ondoordachte in
een zoo gewigtig onderwerp onverwiild beslissen. Het voorstel is
ingediend op 7 November , en de belastingen zullen worden afgeschaft met 1°. Januarij 1854. Dit wordt van eene bedachtzame
Nederlandsche Kamer verwacht ! Ja maar, zoo heeft bij eene vorige
gelegenheid de geachte spreker uit Maastricht e geantwoord, dit
bezwaar zou Belden, zoo de zaak niet reeds over en weder in de
Kamer en bij de Natie ware besproken en in staat van wijzen gebragt. In staat van wijzen ? zij is dit niet eens tusschen de voorstellers. Hunne eensgezindheid is mogelijk geworden, alleen omdat
het voorstel niet enkel op zich zelf beschouwd is. Ware het enkel te doen geweest om deze afschaffing, die eensgezindheid ware
niet bereikbaar geweest. Ik bepaal me bij den vorigen Minister
van Binnenlandsche Zaken en bij den vorigen Minister van Finantien. De eerste noemt het voorstel aanvulling van hetgeen door
de afschaffing van de belasting op het varkens- en schapenvleesch
geschied is. De vorige Minister van Finantien • ik dring niet
,
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in het binnenvertrek , ik maak gebruik van het Bijblad — antwoordt : eene aanvulling ? 1k heb nog onlangs aan den heer Sloet
tot Oldhuis herinnerd dat hetgeen gij wilt aanvullen , geen effect
hoegenaamd gehad heeft ! ik heb hem gevraagd : vreest gij niet
dat door uwe aanvulling — ook het geachte lid had toen eene
aanvulling — die evenmin effect zal hebben , uw stelsel in discrediet raakt ? De vorige Minister van Binnenlandsche Zaken
zegt : laat ons het geslagt afschaffen , de Minister van Finantien
zal voorzeker gezegd hebben : neen , de brandstolen, en de repliek
zal geweest zijn — hierin ligt de sleutel der eensgezindheid —
het is slechts een begin, eene vraag naar prioriteit.
b. Zoo kom ik tot de beschouwing van het voorstel , als fragment
van een efinantieel systeem; gelijk de punt van den hefboom het
stuk is waarmede het bedreigde voorwerp uit zijn voegen geligt
wordt. Het is een stuk , de spreker uit Maastricht heeft het
erkend , van eene finantiele hervorming. her neem ik , om den
aanvang dezer hervorming te leeren kennen , de Memorie van Toelichting in de hand ; te liever omdat men vooral daar de oorspronkelijke gedachte van de voorstellers zuiver terugvindt. 1k lees :
„Bij de keuze tusschen de verschillende middelen , die zich voordoen om eenige leniging aan te brengen tegen den druk, dien de
duurte der levensmiddelen baart, moest de aandacht wel in de
eerste plaats vallen op de accijnsen op het gemaal en geslagt. Hoe
gaarne de ondergeteekenden beiden uit de rij onzer belastingen
zagen verdwijnen , zij durfden het voorstel niet doen om beide
thaw of te schaffen. De opbrengst van den accijns op het gemaal
inzonderheid , is te groot , dan dat de schatkist daarvan verstoken
kunne blijven , zonder dat nieuwe bronnen van inkomst in de plaats
daarvan geopend worden. Een voorstel daartoe kwam hun voor
op dit oogenblik ontijdig te zijn."
Op dit oogenblik. Waarom ? vooral omdat de beraadslagingen
daarover eenen geruimen tijd zouden wegnemen. Dat wij niet
een voorstel hebben ontvangen tot afschaffing ook van het gemaal ,
is alleen te wijten aan tijdsgebrek. Wij molten het onmiddellijk
na het reces te gemoet zien niet als een einde , maar als een begin
de aandacht moest in de eerste plaats vallen op het gemaal en geslagt.
In de eerste plaats. Men zal , dit weet ik , hier naast leggen ,
en het is reeds geschied, een document van 1848 men zal wijzen
op beloften , die toen gedaan zijn. Vergeet men dat die beloften
geschied zijn onder den invloed van de kille voorjaarslucht , niet
als navolgenswaardige antecedenten , maar als waarschuwing om
niet andermaal door soortgelijken invloed tot soortgelijke beloften
te worden medegesleept ? Doch hoe is het mogelijk dat aan dezen
aanval op de accijnsen de vorige Minister van Finantien zijne naamteekening geleend heeft ? hij , die altijd verlangd heeft een equivalent en die, ook bij den gunstigen toestand van 's lands finan
cien , toch niet op eens al de accijnsen , zelfs niet een groot gedeelte , zonder equivalent vernietigen wil !
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Hoe dit mogelijk is ? in het systeem, waarvan dit voorstel een
stuk is , heeft de vorige Minister van Finantien een equivalent.
Het heet rentebelasting. Zoodra de gunstige toestand van de schatkist ophoudt , zoodra de omstandigheden veranderen , is de rentebelasting daar. Indien er quaestie kon zijn van aanneming van
dit voorstel , wij zouden de discussien van het voorjaar van 1852
hervatten. Nu herinner ik slechts dat de wet , voorgedragen door
den vorigen Minister van Finantien — op dit punt is hij consequent — ter zijde gesteld is door velen , als grondwetschennis en
partieel staatsbankroet. Voorts, lettende op hen , die thans bij uitnemendheid behooren tot de vrienden van dit voorstel , denk ik
aan mijn mede-afgevaardigde uit Zwolle " , die de wet met een
treffend woord noemde eene wet Proudhon, en aan een orgaan
van onze Roomsch-katholijke landgenooten , 't welk dat woord aangreep en verklaarde dat de afgevaardigde gelijk had, want dat hier
inderdaad was behandeling van den eigendom als diefstal. Zoo
naauw , zeide het, is het liberalisme aan communisme verwant. Dit
was toen het oordeel over de rentebelasting.
c. Ik kom tot het derde punt; de beschouwing van dit voorstel
als middel van oppositie; als politieke clemonstratie, of (gelijk men
misschien juister zou kunnen zeggen , omdat demonstratie het
denkbeeld geeft van iets dat openlijk geschiedt) als politieke
manoeuvre, als krijgs-operatie. Het heeft mij verblijd dat dit voorstel , in het finantiele , van alle kanten is beschouwd, ontleed ,
geanatomiseerd, hetgeen de geachte spreker uit Alkmaar b aan het
einde zijner rede bedoelde , toen hij van vermorselen sprak. Maar
het heeft mij ook genoegen gedaan dat , na en onder die finantiele
beschouwingen , nu en dan melding gemaakt is van de politieke
strekking , bij v. toen de geachte spreker , achter mij gezeten C op
de Achilles pees (dit voorstel heeft , geloof ik, vele Achilles-pezen)
gelet heeft ; of toen het geachte lid uit Friesland d op het verband
met verkiezingen wees ; of toen een geacht lid uit Alkmaar e deed
opmerken dat in dit voorstel geen bewijs ligt van het gedul d,
waarmede een der voorstellers f de toekomst te gemoet ziet ; of toen
een geacht lid uit Tiel g sprak van een wagen , bijna tot aan
den voet van den dijk gerold ; of toen een geacht lid uit Zutphen h
van wraakoefening op de tegenwoordige Ministers gewag maakte ;
of toen een geacht lid uit Alkmaar — in wiens redevoering ik
veel bewonderd , ofschoon niet alles beaerad heb zich verhief
tegen die rigting onzer eeuw , welke meent in alles door eigen
wijsheid en wetgeving te kunnen voorzien.
Tot dergelijke beschouwingen zijn wij geregtigd. In de Memorie van Beantwoording lees ik : „ wij meenen te mogen vragen ,
of zulk eene inquisitie naar persoonlijke drijfveren parlementair is."
Er is geenerlei inquisitie, er is alleen toetsing eener daad die
openbaar is. — „En of zij ter zake iets afdoet" wel zeker , het doet
-
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veel ter take dat het voorstel in het licht van personen en omstandigheden worde gesteld. „Wij onderwerpen niet onze personen, maar een voorstel aan het oordeel onzer medeleden." Men
vraagt a geen verlof. Een Minister , een Volksvertegenwoordiger
is aan het oordeel van de Kamer en van de Natie ondergeschikt.
„Is ons voorstel in het algemeen belang ? ziedaar de eenige
vraag, ter beslissing." O ja , of uw voorstel in het algemeen belang is, gelijk het door u, in de tegenwoordige omstandigheden,
gedaan wordt. „ Te denken slechts dat ons voorstel van wege
ingenomenheid tegen de voorstellers minder aannemelijk kon schijnen , of dat de Vertegenwoordiging in staat ware de zaak des lands
aan partijzucht op to offeren , ware een blaam , die Nederlandsche
Staten-Generaal, hopen Wij , nimmer zullen verdienen, lk hoop,
dat Nederlandsche Staten-Generaal niet als een enkel finantieel voorstel zullen beschouwen eene politieke demonstratie , in zoo doorscliijnend omvatsel gehuld.
Door die schrikbeelden niet teruggehouden , of liever door die
schrikbeelden aangespoord, zal ik van mijn parlementair regt gebruik maken , en u wijzen , omdat het hier noodig is , niet alleen
op personen, maar op een persoon.
Deze vereeniging van voorstellers is, althans in een opzigt,
aan het vermaarde TrojaanscILe paard gelijk, hetwelk enkel mannen
van naam, enkel veldheeren bevatte, of die nagenoeg alien waardig
waren veldheer to zijn. Evenwel acht onder hen zullen niet ontkennen dat , voor de politieke rigting , inzonderheid op een a het oog moet
worden ^gevestigd. Let slechts op de onderteekening van den brief
waarmee het voorstel ons werd toegezonden. Zij zelven hebben gewild
dat de omslag der stukken met den naam van dien uitstekenden staatsman zou prijken. Ik wijs u dan op hem die, door zijne geschriften
en de voortreffelijkheid van zijn academisch onderwijs, tot de beoefening van het staatsregt en het bestuderen van de Grondwet
krachtig heeft medegewerkt, en aan Wien , om de scherpheid zijner
kritiek en om het mislukken in de toepassing der vrij zinnige begrippen van zijne politieke proefnemingen , ik , welligt meer dan
aan iemand mijner landgenooten , de vastheid mijner eegen overtuiging verpligt hen. De herinnering aan hetgeen hij verrigtte,
is de toelichting van het voorstel , gelijk het zich hecht aan de
geheele historie van ons land. Wij hebben hier dezelfde partij die
in 1844 to vergeefs een voorstel tot grondwetherziening heeft gedaan; die, door bijzondere omstandigheden begunstigd, dit voorstel
in ] 848 gedeeltelijk ten uitvoer gelegd heeft ; die , nit het Ministerie gehouden en nit de Kamer geweerd, spoedig weder in de
Volksvertegenwoordiging gekomen , een Ministerie omverwierp ; bijna
vier jaren de teugels van het Bewind had , de wisselvalligheid der
menschelijke dingen zelve geproefd heeft, en thans er naar streeft
om hetgeen zij verloor to herwinnen. Zoo is ook de politieke
kleur van het voorstel onmiskenbaar. Zoo weten wij Welke poli-
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tiek men verlangt dat met verdubbelden ijver in practijk worde
gebragt. 1k breng u enkel de hoofdtrekken te binnen , staatsalvermogen, scheuring van opvoeding en onderwijs , ondergeschiktheid der gezindten aan de publieke dienst , weerloosheid van het
land tegen eene rigting die de gewetensvrijheid en de constitutionele
regten bedreigt , autocratie van Ministerie of Minister , fatsoenering
der Natie naar den eisch van een vrijzinnig cosmopolitisme ; eerie
politiek , ik durf niet zeggen in beginsel verschillend van die van
de andere Ministerien die het land hebben bestuurd , verschillend
welligt hierin alleen dat Naar rigtsnoer met meer veerkracht en
onverzettelijkheid gevolgd werd. Deze oppositie heeft in constitutionelen zin, een vijandig karakter. Eene oppositie, niet
gelijk ze somtijds een Ministerie te gelijk drijft en ondersteunt ,
maar die omverwerping of ondermijning van dit Ministerie, met het
oog op de eigenaardige werking van het kiesregt , bedoelt. Zullen
wij dit onvoorwaardelijk afkeuren ? zullen wij het in den staatsman misprijzen dat hij het weefsel poogt te herstellen hetwelk de
kracht der omstandigheden verbrak ? Ik niet. Integendeel,
wanneer iemand zich zelven bewust is de theoretische talenten en
de practische veerkracht te hebben , vereischt tot het regeren van
een land , is hij bijkans verpligt naar de magt te dingen onmisbaar
om aan het beginsel dat hij heilrijk acht , invloed en werking te
verschaffen. Ik keur de oppositie niet af; ik vraag : hoedanig
is het middel , hetwelk door de oppositie gebruik wordt ?
Het middel heb ik mij veroorloofd bij de vorige discussie te
noemen populair. Toen heeft de geachte spreker uit Maastricht gezegd :
„ wij hebben geen populair voorstel gedaan ; integendeel , hadden
wij een populair voorstel willen doen , dan zouden wij voorgesteld
hebben de afschaffing van het gonad." Dus ben ik genoodzaakt
tot nadere toelichting van hetgeen ik te kennen gaf. Een populair
voorstel ; met betrekking tot het yolk der kiezers , het zoogenaamde
Dit verband van het voorstel tot de eigenaardigheid
pays legal.
van ons kiesstelsel , wordt elken dag herinnerd , als bij de iuzage
der lijst van adressen ter ondersteuning, het woord kiezer en kiesbevoegde ons in de oogen schittert. Wij kunnen naauwelijks eene
vrijzinnige courant opnemen , of wij worden gewezen naar de stembus en met den onwil, het misnoegen , de verontwaardiging der
kiezers bedreigd. Een voorstel om belasting af te schaffen , zeer
wel ; maar de afschaffing is in het verschiet , want de val van
het Ministerie moet voorafgaan; dit is op onwederlegbare wij ze
aangetoond door ons geacht medelid uit Tiel. a De val van het
Ministerie moet voorafgaan , eer aan ten-uitvoer-legging van
het voorstel , zoo as het (laar ligt , kan worden gedacht. Men
antwoordt : neen , want het Ministerie kan zich het voorstel
toeeigenen , blijkens een antecedent. Met juistheid heeft de spreker
nit Alkmaar b het verschil gesignaleerd ; toen was het voorstel
door voorstanders van het Ministerie geschied. Dergelijke overnea
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ming nu zou zijn hetgeen men wel eens als hooge politieke wijsheid
geroemd heeft ; 8e mettre a la lite du mouvement ; namelijk , niet

als de voerman die den wagen bestuurt , maar als het paard dat
zich rept om de zweep van den drijver te ontgaan. Hier is dus
een voorstel — en dit houde men wel in het oog hetgeen ,
gelijk iedereen ziet , niet kan aangenomen worden. Van daar j uist
de moed, bijkans zeg ik de overmoed der voorstellers , zij hebben
geene enkele ongunstige kans. Juist door verwerping van het
voorstel kan de illusie blijven bestaan ; de ten-uitvoer-legging zou
zijn het aanraken van de zeepbel; zoolang men ze niet aanraakt,
behoudt ze welligt nog den voor de kinderen betooverenden glans.
Het geachte lid uit Maastricht heeft verzekerd dat ik mij vergis ;
dat de voorstellers verwachten de aanneming van het voorstel ; dat
zij stellig er rekening op makers, dat ze zonder aarzelen de aanneming te gemoet zien. Ik heb te veel eerbied voor dat geachte
medelid , dan dat ik mij veroorloven zou hierin iets meer dan eene ,
in parlementaire discussie niet ongeoorloofde , oratorische wending
te zien.
Wij hebben hier voorspiegeling van geldelijk voordeel met het
De gedachten zijn tolvrij ; geen
oog op de gunst van de kiezer8.
inqui8itie; elke betuiging , vooral wanneer ze plegtig gegeven
wordt , neem ik aan. Ik beschouw enkel de daad gelijk ze zich
uiterlijk vertoont en zeg : wanneer ik uit de beweging van mijn
nabuur opmaak dat hij gereed staat mij den voet te ligten , en
hij betuigt dit met te bedoelen , dan antwoord ik : uwe bedoeling
laat ik dam; vergun evenwel dat ik tegen eene daad die ik voorzie , die ik zie , mij in veiligheid stel.
d Ik kom aldus tot de beschouwing van het voorstel als kiem
van bederf voor een constitutioneel gonvernement.
Ik zou kunnen zeggen , van een parlementair gouvernement.

Immers ligt in dit voorstel eene buitengewone kracht van afleiding, het is geschikt om discussien te sraooren , onafscheidelijk van
het wezen van zoodanigen staatsvorm. Ik kan niet aannemen dat , zoo
de Vergadering niet geweest was onder den indruk van het voorstel ,
het bij de algemeene beschouwingen over de begrooting gelukt ware
een retrospective blik op het vorige Ministerie of te wenden met
de eenvoudige contra-vraag: „wat hebt gij , die nooit aan het bewind waart , wat hebt gijlieden gedaan ?" Ik acht het naauwelijks
denkbaar dat de gewigtige mededeelingen op den zesden December 1 ,
indien de Kamer niet geweest was onder den indruk van het
voorstel , niet aanleiding zonden hebben gegeven , bijv. tot de
vraag : Is het niet wenschelijk dat , na de verklaring van den gezworene (die ook conclusie van den procureur-generaal zou kunnen heeten) de processtukken worden medegedeeld ? Zou er ,
toen het Ministerie in het midden van Januarij toch wel iets van
de zaken gehoord had , geene gelegenheid geweest zijn , om veel
1
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dat voor het vaderland nadeelig is geweest , te voorkomen ? kwam
op 18 April de uitdrukking dat er geenerlei mededeeling geschiedt
was, volkomen met die openhartigheid welke ook hier mag worden
verlangd , overeen ?
Ik raak dit slechts zijdelings aan , en vraag nu: is dit voorstel,
de poging om door voorspiegeling van geldelijke winst te werken
op de kiezers , een kiem van bederf voor een constitutioneel gouvernement? Ja ! omdat we daardoor vervallen in de schroinelijkste
nadeelen der democratie. Men heeft , en ik zou bijkans denken te
regt , beweerd dat de denkbeelden van den vorigen Minister van
Binnenlandsche Zaken , van het erkende hoofd der voorstellers , overhelden naar dien kant. Het ideaal van zijn politiek systeem zou
ik welligt aldus beschrijven : de souvereiniteit der kiezers in een
stout Minister aan het hoofd eener moedige Kamer geconcentreerd,
een democratisch gouvernenient, volgens eene geestige Fransche
schrijfster : la republique PLUS un roi. Eu , om te berekenen tot

welke nadeelen van zoodanig gouvernement wij ook door dit voorstel geleid worden , lette men op de verhouding waarin het de Kamer brengt tot de kiezers, tot de behartiging , of laat mij beter
zeggen, de verwaarloozing der volksbelangen en tot de rust of onrust van het land. Ik spreek vooral ook van de rigting waarin
wij geraken ; men houde dit beter in het oog dan geschied is , toen
ik op de rigting mar eene godsdienstlooze school wees.
De verhouding to de kiezers. Men werkt op hartstogten en
begeerlijkheid. Het is bier — gelijk mijn geachte vriend a zeide —
eene lex agraria. Bij de Romeinen waren er , zoolang er akkers
waren , ook leges agrariae ; hier zullen , zoolang er belastingen zijn,
dergelijke voorstellen ter tafel worden gebragt. wij loopen gevaar
in eene soort van concurrentie te geraken van de leden onderling
en van het Ministerie met de Kamer : niemand weldra zal voor
de kiezers durven verschijnen, zoo hij niet op de afschaffing van
minstens eene belasting het hart gezet heeft. Wat is dit anders,
dan hetgeen bij de Romeinen largitio heette? gelduitdeelingen uit
de schatkist, en wanneer wij ons verplaatsen uit het vrije gemeenebest in latere tijden , waarmede onze eeuw welligt meer overeenkomsten heeft, dan vraag ik of wij niet homogeen worden met de
eeuw toen het panem et circenses telkens gehoord werd , en of
niet ten laatste het Keizerscha_p
dat is bier het lidinaatschap
van de Tweede Kamer
aan den meestbiedende zou worden
verkocht?
Ik sprak ook van de verwaarloozing der belangen van het yolk.
Kunnen wij daarvan treffender bewijs hebben dan hetgeen bij de
discussie over de begrooting geschied is ? Enkele voorbeelden slechts.
Weken en maanden hadden wij gehoord van de schrikbarende gevolgen der verhouding van ons Gouvernement tot Frankrijk. Ik
verwachtte dat bij het Departement van Buitenlan.dsche Zaken
inlichting zou worden gevraagd. Neen , en waarom niet? omdat
—
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de leden die ze zouden gevraagd hebben dachten aan den accijns
op het geslagt. Bij het vijfde Hoofdstuk is veel gesproken over
het onderivijs ; in eene der uitmuntende redevoeringen van den
afgevaardigde uit Maastricht , heeft hij gezegd dat het onderwijs
weinig vat op eene Natie heeft, zoolang materiele welvaart ontbreekt. Regeling dus van het onderwijs , eerst wanneer men aan
die welvaart door afschaffing van belastingen bevorderlijk is geweest. Hij heeft , dit zeggende , niet gelet op de geschiedenis der
Academie onder wier sieraden hij geteld wordt, en die juist te
midden van een voorbeeldeloozen druk der tijden gesticht werd.
Hij weet echter dat de voortreffelijkheid der Natien zoowel als
van bijzondere personen, zich in het zegevieren der kracht van
den geest over materiele bezwaren openbaart; maar ook hij zag
dit Coen voorbij , omdat hij te zeer het oog gerigt had op de afschaffing van het geslagt. Wij waren gewoon jaarlijks te hooren
van het onregt dat aan de kolonien geschiedt door het niet-doers
van uitgaven , voor haar welzijn , ook in ons welbegrepen eigenbelang , onmisbaar. Ik verwachtte , vooral nu bij den bloei onzer
finantien , eene philippica tegen den Minister van Kolonien. Neen,
het geacht medelid a was voorsteller der afschajing van het geslagt.
Datzelfde geachte lid is altijd geweest en is, hoop ik, nog
warm voorstander van de emancipatie der slaven. Welnu , ik dacht
dat , na den weak bij het Voorloopig Verslag , de Memorie van.
Beantwoording zou hebben gedrukt op de wenschelijkheid dat hiervoor onverwijld gelden mogten worden besteed. Maar wat zegt
die memorie, ook namens het geachte lid ? „Wanneer men zich
z6Over op het veld der hypothesen waagt, zal men wel tot het
besluit moeten komen., dat aan eene vermindering van belastingen
nooit en in geen geval te denken is." Zoo ver op het veld der
hypothe8en dat er aan geldbesteding voor de emancipatie gedacht
wordt ! was het geachte lid , dit schrijvende, niet onder den indruk der afschaffing van het geslagt ?
Er is een voorbeeld dat nog sterker spreekt. Gij herinnert u
met hoeveel kracht de behoefte aan verbetering , zonder uitstel,
van de verdediging8middelen vermeld is ; en hoe bij v. het geachte
lid uit Leyden b gezegd heeft dat hij , Minister van Oorlog zijnde,
geen nacht rust hebben zou, dan na elken dag bij den Minister
van Binnenlandsche Zaken op regeling en verbetering der schutterijen aangedrongen te hebben. Gij herinnert u de indrukmakende
woorden van den geachten spreker uit Deventer C, omtrent den
beklagenswaardigen toestand waarin het defensiewezen geraakt
is. Welken weerklank hebben die vaderlandlievende woorden
bij de voorstellers gehad ? ik heb niets van eenigen weerklank bemerkt. Mag ik niet zeggen dat zij te zeer waren onder den
indruk van hun voorstel ? Welnu, ik vraag het aan die enkele
klasse , die , naar het beet , welligt door bun voorstel zou gebaat worden , aan de kleine burgerij ; gesteld het voorstel ware
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geene mystificatie, gesteld het kon met eenige winst voor haar ten
uitvoer gelegd worden ; ik beroep mij op haar vaderlandsliefde en
ik vraag, zoudt gij dergelijke bevoordeeling verlangen, wanneer
aldus de behartiging der meest gewigtige belangen van het Vaderland op den achtergrond en in vergetelheid raakt ?
Ik wees op het gevaar voor rust en orde in het land ? Ik dacht
aan de overdrevenkeid van vele voorstellingen aan de verguizing
van leden dezer Kamer, en aan verzet tegen de ambtenaren.
Overdrijving is er en daardoor, onwillekeurig , onwaarheid. Hier
geef ik het woord aan den vorigen Minister van Finantien ; kortheidshalve , Minister van Finantien : absit omen ; althans zoo hij
door onverbreekbare banden aan zijne medevoorstellers gehecht is. —
Men zegt : de toestand onzer finantien kan , zonder eenig bezwaar,
de afschaffing van belastingen toelaten. De Minister antwoordt:
„Het is oude Nederlandsche wijsheid, zich niet te laten wegslepen door den indruk van een paar gunstige finalltiele jaren." — Men
zegt : de oorzaak van het pauperisme ligt voornamelijk in het belastingsysteem. De Minister antwoordt : „Ik kan niet deelen in
het gevoelen dergenen , die meenen dat het pauperisme zou zijn
te wijten aan ons belastingstelsel." — Men zegt : de accijnsen zijn
een ondragelijke last. De Minister antwoordt : „Het is met het
belastingstelsel even als met vele andere zaken. Men klaagt omdat men den druk gevoelt van hetgeen bestaat, mar men kept
den druk niet van hetgeen men in de plaats daarvan verlangt.
Een der grootste voordeelen in ons belastingstelsel is , dat het sedert lang bestaat , dat men er aan gewend is en dat het op historischen grond rust. En dit is bepaald het geval met de accijnsen deze bestaan sedert eeuwen." — Men zegt : het zou een uitmuntend geneesmiddel zijn zoo eene belasting, vooral die op het geslagt,
afgeschaft wierd. De Minister antwoordt : „De groote aanleiding
tot de vermeerdering van het pauperisme hier te lande moet men
veeleer zoeken in de overgroote consumtie van gedistilleerd dan
in de belastingen op het geslagt en gemaal." — Men zegt : het yolk
zou gebaat zijn , indien elke accijns op de levensmiddelen wegviel.
De Minister antwoordt : „Ik twijfel , of wanneer het al gelukken
mogt alle belastingen op de eerste levensbehoeften of te schaffen,
men daardoor wel veel zou gedaan hebben voor de behoeftige klassen." — Men klaagt over de veelvuldige bezwaren en formaliteiten
die aan de accijnsen gehecht zijn. De Minister antwoordt (en
het geachte lid uit Zwolle b duide mij de voorlezing van dezen
treffenden volzin niet ten kwade) : „De Proudhon's zijn zij , die door
hunne jarenlang overdrevene klagten over het belastingstelsel aanleiding hebben gegeven om aan de ingezetenen van den lande een
verkeerd begrip van het belastingstelsel in te boezemen."
En nu geef ik aan het geachte lid uit Zwolle zelven het woord.
Het hoofddenkbeeld' van de voorstellers is om te hulp te komen
aan een gedeelte van den middenstand ; niet aan de arbeidende
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klasse , neen , maar aan den middenstand die in zulke droevige
omstandigheden verkeert. Maar wat zeide ons geacht medelid uit
Zwolle in 1852 ? „Nederland staat daar als een toonbeeld van orde
en rust ; als een toonbeeld van toenemendeu bloei , van vernieerderde
welvaart. Onze handelsvlag waait weder uit over al de zeeen der
aarde ; onze landbouw en veeteelt storten jaarlijks voor millioenen
schats aan voortbrengselen op de vreemde markten uit. Ons fabriekwezen , niet als in andere landen door kunstmiddelen bovenmate opgedreven , vertoont eenen trapsgewijzen en daardoor meer
duurzamen vooruitgang." Nu komt de climax , de zinsnede waarop
ik doel. „ Men heft vele klaagtoonen over het lot van onzen
middenstand aan. Nu is het mij onmogelijk , door daarmede in
te stemmen , mij eenige populariteit te verschaffen , dewij1 het mijne
overtuiging is , dat men in geenen Staat van het vasteland zulk
een welgezeten , welvarenden middenstand aantreft als in Nederland." Is hierin sedert 1852 zoo groote verandering ontstaan ?
Ik sprak , met leedwezen en uit pligtgevoel , over de verguizing
van leden dezer Kamer. Onlangs heb ik gelezen in een onzer
vrijzinnige dagbladen ; „De anti-revolutionaire partij verzet zich
tegen het voorstel , wel wetende dat eene natie door lcuigzame verhongering verzwakt, gemakkeliiker te fanatiseren is dan eene moedige en krachtvolle." Ziedaar dus het doel van die partij , de
Natie langzamerhand uithongeren, om ze daarna te kunnen Janatiseren. Dit lees ik, met welgevallen uit een ander dagblad overgenomen , in een blad 1 hetwelk algemeerr gezegd wordt (wat ik
niet zeg en vooral niet ontken) zeer goede relatien te hebben en in
verband te staan tot leden dezer Kamer. Indien dit waar is , zou
het misschien wenschelijk zijn , althans zoo men de periodieke
drukpers waardeert als nuttig bestanddeel van een constitutioneel
Gouvernement, dat aan dergelijke verguizing een einde wierd gemaakt. Ik spreek hiervan , vooral omdat dergelijke zinsnede
eigenlijk niet anders is , in ruwe vormen , dan wat men in
meer beleefden , in echt-parlementairen vorm , dezer dagen en ook
vroeger bij andere gelegenheden als er van belasting sprake was ,
bij herhaling in deze Kamer heeft gehoord. Twee wapenen rigt
men tegen ons : vooreerst , wij willen de Natie uithongeren , of,
volgens de zinsnede die het geachte lid uit Deventer ons voorlas,
velen den hongerdood doen sterven ; ten anderen , de algemeene
verontwaardiging der Protestanten in April is geweest kunstmatig
overleg met een politick doel. Ons trachten om de Natie uit te
hongeren , onze weerzin althans om aan de Natie te geven het
brood en vleesch dat haar toekomt , wordt hier dag op dag in
deze Vergadering te berde gebragt. Bit is eene beleediging , gelijk het geachte lid uit Amsterdam a gezegd heeft , van de Ka-
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mer. Om de eigenlijke strekking te doorgronden van dergelijk
aanwijzen van een deel der leden als begiftigd met steenen harten, moet men zich verplaatsen uit onze meer kalme tijden en,
landaard in een tijdperk, wanneer de revolutie-geest voile outwikkeling verkrijgt. Het zijn dergelijke voorstellingen waarmee men
in onrustige tijden ambtgenooten aan het volksmisnoegen niet alleen, maar aan de volks-wraakoefening prijs geeft.
Ik sprak over het verzet tegen ambtenaren belast met de uitvoering der wet. Ik had daarbij niet bepaaldelijk het oog op de
woorden die den geachten spreker uit Zwolle zijn ontvallen 1 . Wel
acht ik hetgeen hij ter verdediging gezegd heeft eenigzins zwak.
Hij zeide alleen die ambtenaren bedoeld te hebben , welke met
overdrijving van hunne bevoegdheid gebruik maken. Dit is een
gevaarlijk standpunt, want het is om bescherming niet alleen van
diem of die ambtenaren , naar het subjectief gevoelen der belastingschuldigen , maar van de ambtenaren te doen. De geachte afgevaardigde uit Zwolle heeft geen weerstand kunnen bieden aan de
verzoeking om een lachverwekkend woord in het midden te brengen ; maar het zijn uitdrukkingen van bedenkelijken aard. Indien deze Drentsche of Overijsselsche amazonen de hooivorken
hadden opgenomen en die ambtenaren , gelijk het geachte medelid
zich uitdrukte , onveracciinscl geslagt, indien ze dan voor den regter
waren gebragt, vraag ik of zij zich niet op de repliek hadden
kunnen beroepen van ons geacht medelid : „ wij hadden het ook
niet tegen de ambtenaren , maar alleen tegen die ambtenaren,
welke , naar ons voorkwam , met overdrijving te werk gingen."
Men zou van dergelijke woorden groot misbruik kunnen maken in
de tijden die wij beleven , in de tijden die wij welligt te gemoet
gaan. Ik zal nooit vergeten dat ik in 1836 te Parijs bijgewoond
heb de teregtzitting voor de Kamer van de Pairs van een koningsmoordenaar zijne veroordeeling ook door een aantal leden , die
zelve, door hunne theorien , door hunne verderfelijke leerstellingen ,
hem het moordtuig hadden in de hand gelegd. Ik dacht : de meest
schuldige is niet hij , die door het zwaard der menschelijke geregtigheid bereikt wordt.

1 De beer Sloet had gesproken van „ eene huismoeder en hare volwassene dochter in bet district Steenwijk. Die huismoeder kon niet begrijpen ,
dat de wet zulk eene bevoegdheid gaf aan de commiesen zij begreep ,
dat zij meesteres was van de vleeschkuip ; beiden grepen de hooivorken
aan , en zij zouden de commiesen onveraccijnsd geslagt hebben , zoo deze
niet voor de beide amazonen Wings het hazenpad hadden gekozen. Tot
zulk een onwettig verzet leidt deze belasting." De Minister van Financien , die waarschijnlijk de laatste woorden niet gehoord had , vroeg ,, in
welken toestand zou de geachte spreker zich kunnen bevinden , wanneer zij , die door zulke voorstellingen verleid , zich aan vergrijp schuldig
maakten , gebragt mogten worden voor de regtbank , waarvan hij zelf voorzitter is ?" Waarop de spreker o. a. zeide : „ Het zijn alleen die ambtenazen , waartegen ik opkom , die den dienstijver te ver drijven. De commiesen
zelven hebben meestal de minste schuld."

— 569 --Wanneer ik dit alles zamenvat , noem ik het voorstel in gevolgen , in strekking, gevaarlijk voor de orde en rust. Men heeft
gewezen op de tijden die 1848 zijn voorafgegaan en voorwaar
ook wij zijn er aan gedachtig. Om den aard van dergelijke theorien te schatten , moet men buiten de grenzen van Nederland
gaan. Nederland is gelukkig het land niet van politieke experimenten ; in Nederland wordt veel van het verderfelijke door de
bedachtzaamheid van den volksaard geneutraliseerd. In Nederland
alleen kon het gebeuren dat dezelfde staatslieden , die in 1848
den hoogsten toon voerden , jaren achtereen met wijziging van begrippen in de toepassing , de teugels van het bewind behielden ;
elders zouden zij , door de logische in-practijk-brenging van hunne
eigen leer , sedert lang uit de baan der practische politiek weggeslingerd zijn. Wij moeten letten op het buitenland , op Frankrijk
en andere landen. Dan kunnen wij beter nagaan in hoe ver aan
de declamatien in 1847 en vroeger is te wijten , wat geschied
is in 1848, wat daarop in 1851 gevolgd is en wat nog volgen zal.
Men heeft mij verweten dat ik bij de voorloopige discussie dit
voorstel had genoemd een monster : neen , ik had de valsche po_pulariteit aldus bestempeld. Nooit zou ik een voorstel , al was het
een monster , aldus durven noemen (het zou strijden met de parlementaire usantien) , wanneer het door negen onzer medeleden met
zooveel staatsie wierd binnengeleid. Ik zal het ook nu niet qualificeren ; ten ware welligt met het bijvoegelijk naamwoord der Fransche inqualijiable , dat met ons ongehoord overeenkomt ; liever wil
ik , nu deze beschouwingen de Kamer zullen overtuigd hebben dat
ik ook thans niet zeer gunstig vonr het voorstel gestemd ben ,
mij bepalen bij de herhaling van hetgeen ik bij de voorloopige
discussie zeide : ik vertrouw dat populaire vooringenomenheid , indien ze bestaat , zwichten zal voor 9zationaal overleg. Dit zal
grootendeels afhangen , ik zeg het met bescheidenheid , van de
houding van het tegenwoordig Kabinet. En dit brengt mij tot
het tweede, korte deel mijner rede , de aanwijzing van hetgeen ik
verlang.

Wij hebben tot dus ver in deze discussie een zwjgend Ministerie ;
daaruit maak ik op dat het raad verlangt , en geef mijn 68 e deel
in den collectiven raad. Ik had liever gezien dat het Ministerie
het initiatief had genomen. Ik waag de gissing, dat de tegenpartij aan het nemen van het initiatief een groot voordeel heeft
ontleend.
Als ik dan nu beproef mijne omonomische beginselen met de
tegenwoordige omstandigheden in verband te brengen, begin ik
met de vraag zal ik tegen onverwijlde tegemoetkoming aan de
minvermogenden eene exceptie van niet-ontvankelijkheid vinden
in de politieke omstandigkeden! Neen , omdat ik het gevaar zie ,
veel minder in de omstandigheden van het oogenblik , dan in de
eigenaardige onzekerheid eener beginsellooze politiek. In het volkenregt wordt geen refit nicer erkend ; er is eene politiek van con3r
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ventie en van convenientie. De wijsheid der tegenwoordige tijden
bepaalt zich om de tot stand gekomen feiten (welk eene verzoeking
voor de magtigen der aarde om ze tot stand te doen komen !)
met de bestaande orde van zaken in overeenstemming te brengen.
Daarin ligt voor zwakke Staten een blijvend gevaar. Daaruit leid
ik af dat men behoort te zorgen voor de defensie van het land ,
voor verdediging door eigen krachten , zonder zich op eenigen
bondgenoot te verlaten. Daaruit leid ik af dat wij , zonder in finantiele desorganisatie te vallen , evenwel ook niet moeten uitstellen
eenige tegemoetkoming aan het yolk te verleenen. wij zouden
dan toch komen in het geval , waarop het spreekwoord toepasselijk.
is : „rusticus expectat dum defluat amnis."
Zal ik eene exceptie van niet-ontvankelijkheid zoeken in den
nog niet genoegzamen bloei der finantien ? Neen , tegemoetkoming
bij den zoo gunstigen toestand van de schatkist , kan , mag , en
moet geschieden.
We moeten ons wachten naar den man te gelijken die zijn schat
diep onder de aarde begroef, en daardoor anderen uitlokte om hem
van goud , aldus aan steen gelijk , te ontheffen. Ook moeten
wij letten op den toestand waarin de bevolking door zooveel beweging en overdrijving gebragt is. Een kranke , al betreuren we
dat hij krank gemaakt is , kan niet worden behandeld als of hij
gezond was. Zal ik wachten met geduld, gelijk sommige leden
verklaard hebben te doen ? Neen ! a wacht met ongeduld. 1k
ben niet te vreden gesteld met die algemeene verklaring : het zal
geschieden zoodra mogelijk. Dit zoocIra navel-I:2'k is te dikwerf gevolgd door onbepaald uitstel. 1k wacht met ongeduld , niet naar
eene bepaalde toezegging , maar naar eene bepaalde daad. Voor
bepaalde toezeggingen ben ik uitermate bevreesd. 1k ben ongeduldig in het belang van het Kabinet ; want , even als in elken
oorlog , ook in den parlementairen strijd , is tijd kostbaar. Tndien
het mij geoorloofd is raad te geven , ik wensch dat men niet overga
tot dezen of genen op zich zelven staanden niaatregel, maar toone,
gelijk in de staatkunde, een stelsel te hebben.
Wat kan ik anders geven dan mijn eigen stelsel, voor zooveel
ik er een heb , eene gedachte , die misschien tot een stelsel zou
kunnen leiden ? Het Ministerie is een weinig schrikachtig voor
hetgeen van de anti-revolutionaire partij komt. 1k heb echter
anti-revolutionairen raad , en geef de hoop niet op dat wij in practische uitkomsten , als misverstand en vooroordeel ter zijde worden
gesteld, misschien meer eensgezind zullen blijken te wezen dan wij
tot nog toe schenen te zijn.
Eene eerste stelling is : let vooral op de hoogste belangen des
yolks. Kortheidshalve deel ik u zinsneden mede van een uitmuntend sehrijver , die niet alleen door woorden , maar ook door werken , in onberekenbare mate aan de belangen der minvermogenden
bevorderlijk geweest is : Chalmers. „De tijdelijke zegeningen , die het
deel zijn van een deugdzaam en behoorlijk onderwezen yolk , de
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algemeen verspreide welvaart en tevredenheid , die overal gezien
wordt , waar de veredeling van het karakter met de ontwikkeling
van het verstand gelijken tred houdt , zijn een toelichtend voorbeeld van hetgeen de H. Schrift zegt : de Godzaligheid is tot alle
dingen nut , hebbende de beloften des tegenwoordigen en des toekomenden levens. Wederzijdsche minachting van Economisten en
Evangelisten is beklagenswaard. Aan den eenen kant moet de
behartiging gewaardeerd worden van al wat tot den eigenlijken
werkkring der staathuishoudkunde behoort , en daarentegen kan
alleen de verkondiging van het Evangelie den standaard verhoogen
der zedelijkheid van Let algemeen en dus de heerlijke vereeniging
aan het licht brengen van algemeene welvaart en christelijke welgezindheid."
Eene tweede stelling is : zorg voor al de belangen van het volk.
Ik wijs naar de hoofdstukken Binnenlandsche Zaken en Oorlog,
Marine en Kolonien ; dit laatste in verband met hetgeen het geachte lid uit Almelo s gewoon is in andere jaren te zeggen. Volhard in het zuinige beheer van het vorige Kabinet ; laat dit zuinig beheer , met betrekking tot dierbare en gewigtige belangen ,
niet ontaarden in karigheid en uitstel.
Een derde regel is : ga , ook in het verligten van de minvermogenden , stelselmatig te werk , zoodat gij niet (gelijk het geachte
lid uit Zutphen b heeft aangemerkt dat met opzigt tot de varkens
en schapen geschied is) u eene concessie laat afdwingen. Het blijke
dat gij een stelsel hebt , geene finantiele revolutie verlangt , geene
afschaffing van de bronnen van inkomst begeert. Het denkbeeld
meermalen in deze discussie geopperd is allezins behartigenswaard,
dat de geldbesparing, door amortisatie verkregen, tot vermindering
van opcenten worde besteed. Proportionele verligting voor alle standen ; ik wil de kleine burgerklasse niet uitzonderen , maar zij mag
niet tot een geprivilegieerden stand worden gemaakt. Ik ben geen
socialist; ik heb een weerzin tegen het socialisme ; maar niet alles
is afgedaan met dergelijke algemeene betuigingen. Ook thans moet
men de valsche systemata met de waarheid zelve bestrijden die in
de dwaling gemengd is en haar kracht geeft , en men behoort naar
verbetering te trachten ook van materiele toestanden Wier verkeerdheid den invloed der dwaling verdubbelt.
Tegenover die socialistische begrippen lette men op den inderdaad kommerlijken toestand der lagere bevolking ; men zij gedachtig aan het nadeel hetwelk de hoogere standen door zedebederf en
valsche wetenschap bij het yolk hebben gesticht. Men zij op eene
tegenovergestelde werking bedacht.
Er is gezegd : de voeding des yolks is aan de orde van den dag.
Ik zou liever zien dat de opvoeding, waaronder ook de voeding
begrepen is , aan de orde van den dag gesteld wierd. Een anderen
wenk ontleen ik aan hooger gezag , een wenk die in het paleis en
in de hut , en in het hart van een ieder geschreven moest staan
a VAN Hay.ELL.
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een bevel met eene belofte die in de geschiedenis van Nederland
op de schitterendste wijze vervuld werd : „zoek eerst het Koningrijk Gods en Zijne geregtigheid , en alle deze dingen zullen u toegeworpen worden."
Het geacht medelid uit Maastricht heeft op krachtige wijze
gesproken van hetgeen na 1848 geschied is ; hij heeft gewezen op
het weinige dat door de Regering ter voorkoming van nieuwe uitbarstingen verrigt werd. 1k erken het, ten aanzien van de meeste
gouvernementen , en zonder Nederland niet uit. De maatregelen,
over 't algemeen waren in reactionairen , contrarevolutionnairen , vrijzinnig-conservativen geest. Welligt zou men van vele Gouvernementen , met meer regt nog dan eenmaal van de teruggekeerde
Bourbons , kunnen beweren : „ils n' ont rien oublie, ils n' ont rien
appris." Dit geeft mij aanleiding om te wijzen op de onberekenbare kracht , die de partij der voorstellers , door de verwantschap
der theorien , ontleent aan hetgeen ons medelid eene wereldbeweging
genoemd heeft.
Bedenk dit en voeg er bij , ten besluite , eene historische herinnering van hetgeen wij zelven beleefd en ,aanschouwd hebben, eene
herinnering , die de noodzakelijkheid in het licht stelt om tegenover die vrijzinnige politiek door rationale sympathien in veiligheid te zijn.
In deze raadzaal werd voor bijkans negen jaren ook door negen
leden een voorstel, onder denzelfden invloed en hetzelfde hoofd, ter
tafel gebragt. Hoe werd dit voorstel ter grondwetherziening beoordeeld P Een lid b , die een sieraad der Tweede Kamer geweest
is , zeide : „Het voorstel heeft verbaasd zoowel door zijnen wijden
oinvang als door zijne staatkundige strekking. Zooveel afbraak ,
zooveel nieuws in het gebouw,, zoo vele omzettingen in zijnen
zamenhang, hadden de herzieningsgezinden in den laude noch gewenscht noch gewacht." Een ander lid , nu aan het hoofd van
ooze Oost-Indische bezittingen C , liet zich aldus uit : „Hoezeer ik
lang eene herziening der Grondwet had gewenscht , niramer was zulk
een stout plan in mijne galachte opgekomen , een plan , dat de beginselen en grondslagen van ons staatsregt aanrandt, een plan , dat
ik niet eene herziening , maar eene omverwerping van het bestaande
kan noemen." Nog een ander lid , zeide : „De ontwerpen van verandering behouden wel is waar de monarchic , maar brengen die
monarchie op zulke losse grondslagen over, dat ik het er voor
houden durf dat Zijne Majesteit , versierd met scepter en kroon
en onder de benaming van Koning , zal zijn president der Nederlandsche republiek." Hij voegde er bij , aan het einde der discussie van 2 of 3 weken : „Zoo begrijp ik de voorstellen en blijf
ze zoo begrijpen , ook na het wederleggen van den hooggeleerden
voorsteller die het laatste sprak."
Zoo werd het voorstel toen beoordeeld en veroordeeld; de Regering , uit Naar verlegenheid geraakt , zou nu zoodra mogeliik eene
a VAN WINTERSHOVEN.
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buitengewone omstandigheden , de grondtrekken van het voorstel,
in het Rapport der Staats commissie van Maart 1848 werden gebragt.
Vergeet niet , dat wij naauwelijks , onder hoogeren zegen, voor
nog vollediger toepassing dan zelfs de voorstellers in 1844 zouden
gewild hebben, bewaard zijn.
-

In de avond-zitting van 21 December werd het voorstel verworpen met
41 tegen 24 stemmen. Wie zou , te midden van dezen fellen strijd , vermoed
hebben dat, een weinig meer dan een jaar later, eene wet in financiele vermetelheid met dit voorstel niet vergelijkbaar, de afschaffing van den accijns
op het gemaal, zou worden voorgedragen door het Ministerie van Hall!

27 Mei 1854.
*„.* Een ontwerp ter wijziging van den accijus op het gemaal werd bestreden , vooral dewijl men in deze verbetering bevestiging van den accijns zag.

1k behoor onder hen , die na de belangrijke discussie nog

in onzekerheid zijn omtrent hun votum en met verlangen het antwoord te gemoet zien van den Minister. 1k zal niet spreken over
het technische van het gemaal , en mij niet inlaten met de minstens twijfelachtige populariteit deter belasting maar ik zal mij veroorloven , na den loop der algemeene beschouwingen , een drietal
aanmerkingen aan de Vergadering te onderwerpen.
De eerste is deze. 1k laat nog in het midden of deze wet eene
belangrijke verbetering is. Maar, indien zij het is , heb ik bezwaar , vooral ook na hetgeen de geachte afgevaardigde uit Utrecht a
gezegd heeft , deze verbetering of te wijzen , enkel met het doel om
den wensch levendig te houden naar afschaffing.
Eene tweede aanmerking is gerigt tegen de klagten , tegen de
hevige klagten , die wij ook nu tegen onderscheidene belastingen
hebben hooren uitbrengen. Men heeft het gemaal genoemd de meest
drukkende , meest schadelijke, meest verderfelijke der belastingen.
Er zijn buitendien nog een aantal belastingen, die•door vele leden
verderfelijk gerekend worden. 1k wil ze niet alle noenien. Ook
heeft elke belasting , althans voor de beurs der belastingschuldigen,
altijd een verderfelijk karakter. 1k wensch evenwel niet uit het
oog te verliezen dat het aan sommigen , die ook in den laatsten
tijd de belastingen krachtig hebben aangevallen , toen zij , aan het
bewind zijnde , in de gelegenheid waren een beter stelsel aan de
Kamer voor te dragen, niet gelukt is middelen uit te vinden , die
niet door zeer velen als nog verderfelijker dan de thans bestaande
verderfelijke belastingen worden beschouwd.
Eene laatste aanmerking geldt mijne verwachting, wat de belasa VAN ASCH VAN WIJCK.
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tingen betreft , van dit Ministerie. 1k heb , bij de gewigtige beraadslaging over een nog niet in vergetelheid geraakt voorstel ,
verlangd dat onverwijld aan eenige verligting mogt worden gedacht. Dit denkbeeld werd , althans door het meerendeel van
het Ministerie , beaemd. Wij hebben sedert treffende zaken beleefd.
Een Minister van Finantien a verdween. Waarom ? omdat, zoo was
althans de algemeene dunk , hij niet genoeg van de noodzakelijkheid eener onverwijlde verbetering overtuigd was ! Glansrijke uitzigten werden toen geopend. Wij hebben gehoord van wets-ontwerpen die naderden , maar die niet in de Kamer gebragt zijn ,
die , gelijk berigt is geworden , geheel afgewerkt in de archieven
van het ministerie worden bewaard. Wij hebben een belangrijk
wets-ontwerp 1 ontvangen ; het is met zorg en naauwgezetheid behandeld ; het is te midden der Europesche oorlogstoebereidselen
verloren gegaan. Nu erken ik dat op rekening van buitengewone
omstandigheden veel mag worden gebragt ; ik voeg er bij : ook
soms to veel. Ik zou niet gaarne een onvoorwaardelijken vrijbrief
van uitstel aan het Ministerie willen geven , tot dat geheel Europa
weer in de voile zegeningen des vredes zal hersteld zijn ; ik zou
dan , met het oog op den ernst der gebeurtenissen , omtrent spoedige verbetering ongerust zijn. 1k wil liever mij en de Vergadering gerust stellen met de gedachte , dat voor een Minister van
Finantien , homogeen met een conservatief Kabin et , verbetering de
eerste voorwaarde van behoud is.
De Minister van Finantien zeide : ,. De heer Groen heeft verlangd dat
ik hem gerust zou stellen door te verkiaren dat de Minister van Finantien
overtuigdis dat de eerste voorwaarde van behoud is verbetering. Die verklaring leg ik volgaarne af. Het is mijne morele overtuiging dat , wil de Regering haar standpunt bewaren, zij moet trachten te verbeteren al wat
daarvoor vatbaar is. Het is echter tevens mijne overtuiging , dat het laakbaar zou wezen indien ik , die noc, geen vier weken Minister ben de vermetelheid had u te beloven : „ zal deze of gene wijziging in de' wet op
den accijns op het gemaal voordragen." . .. . Evenwel wil ik niet ontveinzen , ten aanzien van dien accijns op het gemaal , waartegen thans zoo
vele bezwaren worden aangevoerd , het gevoelen te deelen van hen die meenen dat er in de bezwaren , aan dat stelsel ten laste gelegd , veel overdrijving
heerscht."
Nog op 27 December 1854 zeide dezelfde Minister in de Eerste Kamer :
„ de Regering is volkomen overtuigd dat men moet zorgen geene tires te
seltieten in onze belastingen." — In Februarij 1855 kwam bij de Tweede
Kamer ter tafel een , door denzelfden Minister onderteekend, ontwerp tot afschaffing van het gemaal.

I

Voorstel van conversie.
a VAN DOOR N.

VERSCHEIDENHEDEN.
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: Hier is vereenigd al wat onder eene der vorige rubrieken , hetzij bij

vergissing niet is opgenomen , hetzij niet met' genoegzame juistheid kon
worden geranschikt.

VERSCHEIDENHEDEN.
18 Atli 1849.
.*; De wet op de toelating der vreemdelingen , die vrij algemeen bijval
vond , werd verdedigd door den onlangs uit Oost-Indie teruggekeerden
en tot Minister van Justitie benoemden voortreffelijken regtsgeleerde Withers.

Is het wenschelijk bij de wet te bepalen wat sommigen in de
Grondwet bepaald hadden willen zien , dat namelijk de werking
van den regel alleen voor bepaalden tijd en in buitengewone omstandigheden worde geschorst. Ik wensch zoodanige niet.
In Engeland kan veel plaats hebben wat ter navolging op het vasteland niet geschikt is. Daarenboven het geheele karakter van onzen
tijd is buiteiigewoon. Het voorwaardelijke in de toelating van
vreemdelingen , waaromtrent men vroeger misschien volstaan kon
met eene voorziening in buitengewone omstandigheden , schijnt
thans bestendig te moeten zijn. Mogt zich binnen weinige jaren
eene aanmerkelijke verbetering in den toestand van Europa voordoen , zal men altijd op doze wet kunnen terugkomen.
Omtrent de verpligting van den Staat tot gastvriikeid, zal ik
zeer kort zijn. Ik ben geen voorstander eener algemeene en onvoorwaardelijke gastvrijheid van den Staat. Onze voorouders hebben den room van gastvrijheid verdiend ; zij hebben , in verband
met de belangen van den handel en vooral ook met godsdienstige
en politieke sympathi6n , eene gastvrijheid uitgeoefend , die tot de
schoonste herinneringen onzer geschiedenis behoort ; zij hebben de
gastvrijheid uitgestrekt tot hen voor wie zij Beene sympathie hadden , en jegens dezen eene voor die tijden zeldzame verdraagzaamheid aan den dag gelegd ; maar zij hebben ook getoond bekend
te zijn met de middelen en het regt om zich to onslaan van vreemdelingen , gevaarlijk voor de rust van den Staat en de veiligheid
der burgers. Inderdaad, gastvrijheid onderstelt het regt om zijn
hues to sluiten; zoodra er eon regt is op gastvrijheid , is zij , als
guest en ook als deugd, niet moor denkbaar.
Het is zeer moeijelijk zich eon juist denkbeeld to makers van
een zuiver politiek mintriji Ik heb hooren afkeureu de handelwijs van onze voorouders, die koningsmoordenaars aan Engeland
uitgeleverd hebben. Was die moord een zuiver politiek
dan is het woord voor zeer ruime uitlegging vatbaar ; het zuiver
politieke had zich althans in eene vreeselijke daad geopenbaard.
Men maakt zich zonderlinge denkbeelden van zuiver politieke misr
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drijven. Heeft iemand roof, moord of diefstal begaan , dan zal hij
uitgeleverd kunnen worden ; maar , als hij , door het prediken van
verderfelijke leerstellingen , duizenden aanzet tot het begaan van
zeer onzuivere politieke misdrijven , tot daden die op het onheil
van ontelbaar velen moeten uitloopen , dan is hij , indien hij slechts
de sluwheid heeft om , terwijl hij anderen verleidt , zich zelf van
alle deelneming te onthouden , een eerbiedwaardig persoon , door
wiens uitlevering bijkans heiligschennis zou worden gepleegd. In
den tegenwoordigen stand van zakeii evenwel is dergelijke vrijheid
om niet uit te leveren volstrekt noodig. Nu in het volkenregt
van Europa de politieke misdadigers van heden , gelukt de misdaad,
morgen als wettig Gouvernement erkend worden , nu is het goed
dat men niet tot uitlevering der wettige Vorsten of Overheden van gisteren , die men heden officieel onder de politieke misdadigers telt,
verpligt zij. Aan den anderen kant is het wenschelijk dat het
Gouvernement de magt in handers hebbe om hen uit het land te
weren die leerstellingen verkondigen gevaarlijk voor de rust van
den Staat. Er zijn er die minder vreezen voor Ledru-Rollin ,
Proudhon , Louis Blanc , verkondigers van socialistische en coramunistische leer , dan voor lieden die , in blaauwlinnenkielen gekleed , het Communisme in practijk brengen. Ik niet. Die het
Communisme uitoefenen , worden gestuit , die het verkondigen ,
winnen door fraaije woorden veld. — Aan de Regering is de
bevoegdheid gegeven den vreemdeling, wegens redenen van
staat , eene bepaalde plaats tot verblijf aan to wijzen. Eene
nuttige bepaling. Tijdens de vereeniging met Belgie heeft ons
Gouvernement met oogluiking on welgevallen geduld dat, in de
nabijheid van het gebied eener bevriende Mogendheid, door herwaarts geweken vreemdelingen tegen haar zamengespannen word.
Men heeft daarvoor leergeld betaald. Men heeft ondervonden dat,
door Ndelijk op Nederlandsch grondgebied de ondermijning van
een ander Gouvernement to aanschouwen , men aan eigen val bevorderlijk was.
In de Memorie van beantwoording lees ik : „ De Kamer heeft
aanmerking gemaakt op de woorden : „ op Onzen last " on den
wensch to kennen gegeven , dat men voor good mogt mogt afzien
van het gebruik om in de Nederlandsche wetten op die wijze den
Koning aan te duiden." Ik kom op tegen de voorstelling als of
het hier een gevoelen van de Kamer gold. Het verslag der Coramissie van Rapporteurs is enkel compilatie van individuele opinion
in de afdeelingen geuit. Zij die de aanmerking gemaakt hebben , beroepen zich op art. 104 der Grondwet. Het onderscheid , schijnbaar
goring , daar de wet nooit tot stand gebragt kan worden dan door overleg van den Koning met de Staten Generaal , is inderdaad van groot
gewigt ; want het geldt eon beginsel , namelijk dat de Koning bepaalt wat regt zal zijn , na overleg met de Staten Generaal. Wat
betreft het argumenteren uit wetgevende magt , in alle Constitution
zijn uitdrukkingen ingeslopen , waarmee , zoo men ze isoleert, de
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geheele Constitutie weggeredeneerd wordt. Art. 104 moet in verband beschouwd worden met Art. 11, of er is geen Koningschap meer.
1k eindig met eene personele aanmerking, niet tegen , maar over
den Minister. Het zou mij hoogstaangenaam zijn te vernemen
dat hetgeen de dagbladen onslangs gemeld hebben onjuist is , en dat
bet pains ostensus ram dates op hem niet van toepassing zal zijn 1 .

"„* In de zitting van 21 Julij werd beraadslaagd over een amendement van
den beer Thorbecke om in Art. 12 , voor „ de uitzetting op Onzen last
heeft alleen plaats om redenen van staat en niet in eenig bijzonder belang"
te lezen „ de vreemdeling , gevaarlijk voor de publieke rust, kan op last
des Konings worden uitgezet."

Het amendement bevalt mij , omdat ik de uitdrukking redenen,
van staat, staatsbelang voor gevaarlijk houd. De woorden „ l'Etat
c'est moi" zijn thans de leus bijna van iedereen. Wat mij minder
bevalt, is „ op last des Konings ," in plaats van „ op Onzen last."
Ik beschouw deze verandering als een vreemd element in onze wetgeving ; nog niet gelegitimeerd — het is van Belgischen oorsprong — nog niet toegelaten en dat , indien het toegelaten was ,
weder spoedig over de grenzen zou behooren te worden gezet. 1k
zal er niet meer van zeggen , omdat ik mijne denkbeelden daarover
reeds vroeger uiteengezet heb ; omdat ik liever den Minister van
Justitie zou willen hooren, en omdat de zaak reeds door deze
Vergadering is beslist , want in Art. 10 en 11 heeft zij haar zegel
aan de uitdrukking gehecht. Met het amendement zou men in
de wet twee strijdige beginselen opnemen. Dit is eene Vermittlung
der Extreme , wel in den grondtoon van onzen tijd , maar niet in
de bedoeling van het lid uit Leiden , die altijd eenheid van redaktie
en beginsel gewild heeft.
De heer Sloet tot Oldhuis stelde als subamendement voor , om op
last des Konings te veranderen op Onzen last.
Na den heer Thorbecke en den Minister te hebben gehoord , rekende ik
mij tot eene enkele aanmerking verpligt.

De redenaar uit Leiden heeft bij eene vroegere gelegenheid ontkend dat de in de Grondwet voorkomende uitdrukking : „ de Kroon
der Nederlanden" gelijk staat met die van „ Souvereiniteit"; nu
ontkent hij dat de Koning bepaalt wat regt zijn zal , na gemeenschappelijk overleg met de Staten-Generaal. Bit noemt hij een
individueel gevoelen ; het zou hem verwonderen indien nog een ander
lid dit beaemde. Welnu ! indien ik alleen met den Minister overeenstem , ik zal het mij getroosten , met het oog op de Natie en
met de Grondwet in de hand. — De Minister meent dat behan1 Weinige dagen later nam de Minister , tot veler leedwezen , door ziekelijken toestand gedwongen , zijn ontslag.
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deliiig dezer quaestie tijdverspillen zijn zou. Mijns inziens moet
de Regering , wanneer eene gewigtige bepaling der Grondwet in
de Kamer aangevallen wordt , zich ten alien tijde tegen dergelijken
aanval verzetten. Dit is geen tijdverspilling. Men heeft in vorige
tijden te dikwerf gezien welke droevige gevolgen het stilzwijgen
der Regering, wanneer de grondslagen van het Staatsregt aangerand werden , gehad heeft.
Het amendement werd met 38 tegen 24 stemmen aangenomen het artikel
zelf met 50 tegen 12 de wet met 51 tegen 12.

23 December 1819.
De eerste gelegenheid nam ik te baat (bij de begrooting) om tegen
het misbruik van het Prinsenhof tot kazerne protest te doen uitgaan.

1k wensch beter onderhoud van een onzer historische gedenkteekenen en slooping van een ander. Het eerstbedoelde is het
voormalig verblijf van Prins Willem I te Delft , het meest rationale onzer uit vroeger eeuw afkomstige gebouwen. Het wordt
voor kazerne gebruikt. Wanneer ik het ophouden van een zoo
vergedreven utilitarisme begeer , herhaal ik een wensch, door velen
onzer letterkundigen en dichters geuit. Het andere gedenkteeken,
waarvan ik slooping verlang , is een gebouw in ooze nabijheid,
waaruit een der meest bekwame staatslieden van Nederland , ja van
Europa , als offer aan de woede eener wraakgierige burgerij , ten
doode gesleurd werd. Onmiddellijk na de gepleegde gruweldaad
had de Gevangenpoort moeten worden geslecht.
De gelijktijdige voordragt der beide wenschen hecht zich in
mijne bedoeling aan de gedachte dat voortaan , bij verschil van politieke meening, aan elk die op Nederlandschen bodem roemwaardig geweest is, hulde moet worden gebragt.
Allezins voldoende was het antwoord van den Minister van Finantien.
Den eersten wensch zou hij mededeelen aan den Minister van Binnenlandsche
zaken , wegens ziekte afwezig. De Gevangenpoort was ook hem een steen,
des aanstoots hij had reeds bij het stedelijk bestuur voorstellen, die tot slooping zouden kunnen leiden , gedaan.

*,* Het volgende jaar (21 December 1850) kwam ik, bij het artikel over
de historische gedenkteekenen , op de zaak terug.

Dit artikel brengt ons op het terrein van onvervulde beloften.
Verleden jaar heb ik twee zaken aan het Ministerie gevraagd. De
vernietiging van de Gevangenpoort schijnt niet op handers, want
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het begin zijn van afbraak ; doch zoo vele achtenswaardige landgenooten hebben zich voor de Gevangenpoort geInteresseerd , dat ik
inij daaromtrent voortaan onpartijdig betoon. Bij mijn wensch
omtrent het Prinsenkof te Delft volhard ik. Het komt met de
eer der Natie niet overeen, dat zij uit dat gebouw finantieel
profijt trekt.
Ditmaal ontving ik geen antwoord. Ook deze wensch , telkens weder in
de Afdeelingen en door den beer van Lennep o. a. in 1853 in de Kamer
ter sprake gebragt, en die mij, vergelijkenderwijs met de verdiensten van
Willem I , niet onbescheiden of overdreven toescheen , is niet vervuld.

6 Maart 1850.
*: Als lid der Commissie van Rapporteurs over de Postwet , werd ik
eenigermate geroepen tot deelneming aan den strijd. Vooral om de zonderlinge lotwisseling van het ontwerp, hetwelk, bij een voorloopig onderzoek ,
over 't algemeen gunstig ontvangen , bij nader overleg, menigvuldigen wederstand en heftige afkeuring ontmoet had. — Aan eene verbetering in het
Postwezen , hoewel gebrekkig en ongenoegzaam , gaf ik de voorkeur boven
een verwerpen van de wet , waardoor het gewigtig onderwerp , om de veelheid van anderen arbeid, waarschijnlijk op den achtergrond zou geraakt zijn.

1k behoor tot hen , welke , na langen tijd geene bepaalde opinie
gehad te hebben , het ontwerp van wet , zoo als het daar ligt , wenschen aan te nemen , behoudens wijzigingen van ondergeschikten
aard. Ik weiger aan den Staat de uitsluitende bevoegdheid niet
om brieven te vervoeren , ik eisch geen uniformport , en ook geen
middenweg tusschen de handhaving van het monopolie en het toelaten van geheel vrije mededinging , door de invoering van het
stelsel dat elke brief, door eene bijzondere onderneming verzonden , onderhevig is aan postzegel of poststempel. Veel zal ik, na
hetgeen de spreker uit de residentie a gezegd heeft , achterwege
kunnen laten , in het bijzonder ook omtrent bet gebruik van het
woord monopolie. her verliest het veel van zijne kracht , wanneer men
in het oog houdt dat de bevoegdheid tot het brievenvervoer in andere
landen , waar men ook vrijheid begeert , bijv. in Belgie , Frankrijk , Engeland en Noord-Amerika , enkel aan den Staat is verleend. Bij mannen van de wetenschap is de ingenomenheid met vrije concurrentie
eenigzins verfiaauwd. Men vreest zelfs dat men, door concurrentie, naar
monopolie zou kunnen worden geleid ; zoodat men in deze materie
bijv. , in plaats van in de handen van den Staat, in die van A ,
van B, of ook van K 1 , of van X zou vervallen. Er is in de gewisselde stukken veel gesproken over de rapaciteit van den fiscus.
Zoo iemand vijand is van fiscale maatregelen , dan ben ik het ;
1
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evenwel is in den Staat de schatkist , en eene welgevulde schatkist, een noodig ding. Dit verliest men wat te veel uit het oog.
Zoo verkondigt men dat de heffing van leges niet te pas komt ;
volgens den Amsterdamschen handel moet het tonnegeld afgeschaft
worden ; er is bij sommigen bezwaar tegen de heffing van regten
op het Noordhollandsche kanaal : ex analogici juris zal ontheffing
van regten op alle kanalen moeten plaats hebben. Het komt mij
waarschijnlijk voor dat er geene belasting zal wezen , waarvan niet
spoedig de afschafting wenschelijk zal worden gekeurd. In onzen
tijd wil men gaarne alles aan den Staat ontnemen , en te gelijk
alles van den Staat vergen. De Staat moet alles behartigen zonder
geld. 1k ben geen. voorstander van het alvermogen van den Staat ;
maar, aldus voortgaande , zullen wij eindigen met een Staat zonder
gezag en zonder geld , een staat van anarchie.
1k heb nu geen bezwaar om aan den Staat de uitsluitende bevoegdheid tot het brieven-vervoer toe te kennen , maar ik zeide ,
dat ik langen tijd geene bepaalde opinie gehad heb. Wat heeft
bij mij het overwigt gehad ? wij zijn hier te lande in een exceptionelen toestand , ten gevolge van langdurige nalatigheid der
administratie in het handhaven der omtrent dit onderwerp bestaande
wetten. Is het denkbaar dat wettelijke bepalingen als deze , ten
uitvoer gelegd worden zonder dat daardoor schokken ontstaan ?
zal niet , door dien plotselingen overgang , groot misnoegen onder
de ingezetenen te weeg worden gebragt ? Hieromtrent was ik niet
gerust en om die reden , bij de eerste overweging over dit outwerp , helde ik over tot den middenweg , door vele leden voorgeslagen , ten einde aller belangen en aller begrippen zoo mogelijk
te vereenigen. Maar ik ben gevallen voor de eenvoudige verklaring van den Minister van Finantien , dat die middenweg tot geene
bevredigende uitkomst leiden kan. 1k ben gewoon veel te hechten aan hetgeen door deskundigen gezegd wordt. Uit alles wat
van regeringswege omtrent dit ontwerp is medegedeeld , blijkt dat
wij met een deskundige te doen hebben. Ik ben gevallen voor
de verklaring des Ministers dat de aanhechting van postzegels aan
brieven van particuliere ondernemingen onmogelijk is. Er is meer.
Het geneesmiddel is niet noodig, omdat, ten gevolge van eene
andere verklaring des Ministers , het kwaad grootendeels weggenomen wordt. Met de hem eigene juistheid is door den Griffier
opgeteekend wat in eene bijeenkomst tusschen de Commissie
van Rapporteurs en den Minister van Finantien gezegd is. De
Regering rekent zich zedelijk verpligt , door eigen verbetering van
het postwezen , zorg te dragen dat aan het publiek geenerlei gelegenheid tot briefverzending worde ontnomen , die het thans bezit.
Indien ik de verklaring wel begrepen heb , zullen geene vervolgingen voor brievenvervoer plants hebben dan waar , door verbetering van het gouvernementale postwezen , het Bemis van particuliere gelegenheden vergoed wordt. Zoo komt de verklaring
overeen met het gevoelen , door vele leden in mijne afdeeling
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voorgestaan ; dat het regt om te vervolgen gelden zal , alleen
waar voor behoorlijke inrigting der post is zorg gedragen. Nu
zal het mij aangenaam zijn dat door een amendement de verklaring in de wet kome ; maar , ook wanneer dit niet gebeurt,
zal ik berusten in de verklaring. De afgevaardigde uit Alkmaar a
gaf te kennen dat hij in eene ministeriele verklaring nimmer eenig
belang stellen zou. Ik misschien ook niet, met eerie uitzondering evenwel ; wanneer ik niets anders kan verkrijgen. Immers
de verklaring wordt opgenomen in het Biejblad, en wanneer de
Minister zijne beloften niet gestand doet , zou men zich daarop
kunnen beroepen.
De verklaring van den Minister doet een geheel ander licht
opgaan over sommige bezwaren. Bij voorbeeld , vele leden zijn
bevreesd voor vexatien ; maar , volgens de verklaring des Ministers ,
zijn uit deze wet geene andere vexatien te wachten dan uit elke
wet. (eene wet is er die niet vexatien te weeg brengen kan,
omdat iedere wet door menschen wordt toegepast.
Men heeft ook gesproken van de onzedelijke strekking. In
welken zin ? Iedere wet heeft eene strekking tot onzedelijkheid,
omdat zij aanleiding geeft tot overtreding ; wanneer er geen wet
bestond, zou er geen overtreding zijn. Dit is geen reden ter bestrijding van de wet; dan toch zou , wat mij niet aannemelijk
voorkomt , een nec plus ultra van losbandigheid voor een nec plus
ultra van zedelijkheid worden vereischt
1.

* Den volgenden dag trachtte ik nog enkele bezwaren uit den weg te
ruimen die bij sommigen indruk hadden gemaakt.

Nu reeds zooveel ten voordeele dezer wet is gesproken, en na
de uitvoerige rede van den Minister van Finantien , is het welligt zonderling dat ik ten tweeden male het woord vraag. Doch
de Minister heeft op zijn standpunt niet kunnen in het midden
brengen al wat ten voordeele der wet strekt. De verdediging der
wet concentreert zich in een argument , namelijk dat , zoo men de
wet verwerpt, alles in het postwezen blijft gelijk het is. Al wat ter
bestrijding van het voorstel is aangevoerd , strekt meer tot adstructie
van amendementen dan ter verwerping van de wet. Nu en dan
zijn redeneringen gebruikt die ik minder juist acht. Met onbegrijpelijke faciliteit heeft men aangenomen dat het zoogenaamd
monopolie van het brievenvervoer, aan den Staat toebehoorende,
jure en facto niet meer bestaat; jure niet, omdat het feitelijk, door
onbruik afgeschaft is. Vooreerst is de gevolgtrekking gewaagd en
onjuist; ten andere, ontken ik de hypothese, daar in sommige provincien de handhaving van het regt alsnog plaats heeft. IJit een

1
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arrest van den Hoogen Raad is nog onlangs geblek en dat op het
afgeschaft zijn jure niet wel rekening kan worden gemaakt. Nu
wil ik alle verklaringen des Ministers daarlaten dit is onbetwistbaar dat de wet eene verbetering is. Het voordeel der schatkist
kan bezwaarlijk worden ontkend. De wet is eene verbetering, die
tot verdere verbeteringen leidt ; dit is eene opmerking welke de
kracht van alle tegenwerpingen verbreekt. De Minister heeft , in
het te gemoet komen aan de bezwaren der Kamer, veel inschikkelijkheid betoond ; desniettemin ben ik overtuigd , ofschoon het
door hem zelven niet kon worden gezegd , dat hij de uitnemendheid zijner positie gevoelt en tamelijk onbezorgd is. Inderdaad de
Regering zal tegenover de Kamer bij de Natie winnen bij verwerping. Al hebben wij geen ruggespraak met ooze committenten ,
eenigzins mogen wij letter' op de opinie van hen die bedachtzaam
en welgezind zijn. Stel dat de wet verworpen wordt. Zij die ik
bedoel , lezen de redevoeringen tegen de wet gehouden , vinden ze
fraai , krachtig , vol nuttige teregtwijzingen aan het Gouvernement;
maar , bij nader overleg en vooral wanneer de port-verlaging achterwege blijft , komen zij tot het besluit dat evenwel deze wet
verbetering was ; de wet moest zijn aaiigenomen ; de tegenstanders
zijn bekoord door hetgeen buiten hun bereik lag, en zijn afgeschrikt
door bezwaren wier wegneming of terstond 6f van lleverlede niet
onmogelijk zou geweest zijn. De Minister wilde verbetering daarstellen ; gelukkig land waar de Minister het betere begeert ! ongelukkig land waar de volksvertegenwoordiging den Minister door betweterij het tot stand brengen van verbeteringen belet. Thans is , ten aanzien van dit ontwerp, de Kamer eigenlijk weerloos tegen de overmagt
van den Minister ; daarom ben ik voor al wat hij geeft , en ook
voor zijne geruststellende verklaringen , dankbaar. De afgevaardigde uit Alkmaar heeft gezegd dat, zoolang hij de eer zou hebben lid dezer Kamer te zijn, hij zijne stem nimmer zal laten afhangen van eene ministeriele verklaring over de uitvoering , uitlegging of wijze van toepassing eener wet. 1k gaf daarop te kennen
dat zoo iets goed klinkt en misschien zeer prijsselijk is in het

algemeen , maar dat eene ministeriele verklaring , wanneer men niets
beters kan krijgen , niet van waarde ontbloot is. Het doet mij Teed dat
hij hierover verstoord is geweest. Ik heb niets gezegd waartoe ik
niet volkomen regt had. Ik herinner mij beschuldigd te zijn geweest dat ik regts en links lessen uitdeel ; ik kwam toen met
warmte tegen het verwijt op. Leer ten onregte, want ik verloor
uit het oog dat elke discussie is een gestadig les geven en ontvangen ; een wederkeerig onderrigt , een enseignement mutuel. De
afgevaardigde uit Alkmaar verwijt mij dat ik hem heb te regt gewezen. 1k neem dit verwijt aan ; welnu , ik geef teregtwijzing
en ik ontvang ze. Indien we dit niet mogen doen, laat ons liever
terugkeeren tot de geschreven redevoeringen ; dan slaat men doorgaans niet op elkaar, en raakt elkander niet ligt.
Een ander geacht medelid heeft gezegd dat hij zich niet door
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magtspreuken liet verleiden. Ik ook niet, behalve wanneer ik in
de magt ben van hem door wien de magtspreuk in het midden gebragt wordt; ik acht zelfs dat wij den Minister in eene goede
luim moeten houden , anders verzet hij zich tegen ieder amendement. Maar , zegt men, zoo de Kamer de wet verwerpt , zal eene
andere, eene naar het oordeel der Kamer betere wet , worden voorgedragen. Mag ik vragen : wanneer ? raadpleeg uwe ervaring,
zijn de wetten , die wij verworpen hebben , zoo spoedig in anderen vorm wedergekeerd ? Ik wijs op de moedeloosheid die bij
de post-administratie zal ontstaan. Wanneer een bekwaam en verdienstelijk ambtenaar, sedert jaren met de specialiteiten van het
postwezen bekend , na rijp overleg , met ij ver en naauwgezetheid,
als slotsom van kennis en ervaring, een ontwerp tot stand gebragt
heeft ; wanneer de Kamer dit verwerpt en hij daarbij gedachtig is
aan de verscheidenheid der meeningen die zich in de Kamer geopenbaard heeft, zal hij dan niet in het denkbeeld geraken dat
het onmogelijk is aan de Vergadering te voldoen en zijn ontslag
nemen ? Dit is , zegt men , jui.it het middel om van de vooroordeelen eener routine , die met den postalen grondtoon van onzen
tijd niet overeenkomt, ontslagen te zijn ; dau zullen eensklaps
in het yak gebragt worden personen , die geen dertig of veertig
jaren, die welligt geen enkel jaar bij de post-administratie zijn
werkzaam geweest , zonder eenig vooroordeel ; geheel versche ambtenaren , mannen of jongelieden van dezen tijd; het talent dezer
nieuwelingen zal onverwijld in afbreken en opbouwen worden geopenbaard ; de volmaakte wet zal komen. Heerlijk vooruitzigt inderdaad ; doch ik blijf vragen : wanneer ? niet altijd valt de tenuitvoer-legging van fraaije ontwerpen zoo ligt als men zich aanvankelijk voorstelt. Wilt ge een voorbeeld ? Ik noem u het
Bijblad. Altijd denk ik met medelijden aan de redactie, en verwonder mij dat ze met zoo weinige middelen zooveel tot stand
brengt ; maar hierom behoef ik onze teleurstelling niet te verbloemen.
Hoe was het een jaar geleden ! binnen vier en twintig uren moest
de Natie bekend zijn, woordelijk , met hetgeen in de Kamer gezegd
werd. Men wees op Engeland en Frankrijk, en begreep dat , bij
goeden wil , onverwijid zou worden voorzien in de levensbehoefte
van een constitutionneel yolk. En hoe is het nu !
De wet werd met 47 tegen 17 stemmen aangenomen.

19 April 1850.
VEREENIGDE ZITTING DE R STATEN-GE NE RAM,.

*** Onmiddelijk nadat de
1
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- 586 Regentschap en de Voogdij ter tafel gebragt had , deed de Voorzitter het
voorstel om eene commissie ter vervaardiging van een Reglement van Orde
te benoemen. Hierdoor werd , naar mij voorkwam , ten onregte de behandeling afgesneden der quaestie of de behandeling der wetten, dan wel het
besluit nemen in vereenigde zitting plants hebben moet.

Door het voorstel aan te nemen , zal de Vergadering de quaestie , zoo even door den Minister van Justitie aangeroerd , praejudicieren. In Artt. 36 en 41 wordt gezegd dat de Staten-Generaal
hun besluit nemen in eene vereenigde zitting ; wordt niet gesproken
van behandeling in vereenigde zitting. Men moet zich met naauwgezetheid houden aan de Grondwet, zich door geenerlei argumenten
van den eenvoudigen en duidelijken zin laten afleiden. De vorige
Grondwet heeft , waar van het regentschap en de voogdij gehandeld
werd , de woorden beraamd en voorzien gebruikt ; de veranderde
redactie moet eenig doel hebben gehad.
Wordt in Artt. 36 en 41 der Grondwet : „ Over het ontwerp van
wet nemen de Staten-Generaal hula besluit in eene vereenigde zitting ,"
de behandeling van het begin tot he einde v erstaan? dit is niet uitgemaakt. Wat is besluit nemen ? De Tweede Kamer neemt haar besluit , nadat het onderzoek in de afdeelingen en de openbare beraadslaging is afgeloopen en zij van haar regt van amendement heeft kunnen
gebruik maken ; dan eerst wordt omtrent de geamendeerde wet
beslist en een besluit gekomen. Besluit , het einde der zaak , is
niet tevens het begin. Het nemen van een besluit heeft plaats
na gehouden overleg en na rijp beraad. De indiening der voorgelegde wetten in deze vereenigde zitting is reeds eenigzins in strij d
met Artt. 105 der Grondwet. De Regering heeft dit voorschrift
voorbijgezien. Indien dit zoo is , mogen de Staten-Generaal op
dien weg niet voortgaan. De loop der zaak , volgens Artt. 36 en
41 , zou deze moeten zijn ; de wet wordt aan de Tweede Kamer
verzonden ; deze overweegt ze in de afdeelingen en in de openbare
discussie , met gebruikrnaking cam quo van het regt van amendement ; dan wordt het nemen van een besluit omtrent het geheel
der aldus artikelsgewijs behandelde wet uitgesteld ; het ontwerp ,
als naar gewoonte, in de afdeelingen van de Eerste Kamer overwogen , en wanneer deze Kamer ook gereed is om haar besluit te
nemen , dan eerst is het oogenblik gekomen om in vereenigde zitting de finale beraadslaging te houden en aldus gezamenlijk het
Hier is eene goede ratio legis ; want de Tweede
BESLUIT to nemen.
Kamer behoudt haar regt van amendement, en het kan de bedoegeweest zijn minder, maar wel meer,, waarborg te geling
ven van naauwkeurig onderzoek. Tevens is de Tweede Kamer in
de gelegenheid om van het licht dat uit de Eerste Kamer opgaat ,
v6Or de eindbeslissing partij te trekken.
Bij het opperen van bezwaren heb ik niet de bedoeling eenige
moeijelijkheden in den weg te leggen. Zoozeer als iemand verlang ik dat deze wets-ontwerpen spoedig worden afgedaan. Doch
ligt niet in de aanneming van het voorstel de verklaring
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opgesloten dat de beide Kamers der Staten-Generaal in het
onderzoek dezer ontwerpen van het begin to he einde gezamenlijk zullen te werk gaan Men moet voorzigtig zijn ; uit
vrees voor bezwaren is men welligt in vroeger tijd wel eens tot
eene interpretatie der Grondwet gekomen die naderhand Meek niet
zeer grondwettig te zijn. Tndien het uitgemaakt is dat door aanDeming van het voorstel niets gepraejuclicieerd words , zal ik het
gaarne ondersteunen.
Deze verzekering werd gegeven , en de Commissie benoemd.

22 April 1850.
%.* De vraag , door mij omtrent den zin der Grondwet geopperd , moest
thans , bij de behandeling van het Reglement van Orde, nader ter sprake
worden gebragt.

1k ben in de onaangename verpligting , met een prejudicieel
bezwaar , het Reglement van Orde te bestrijden. Door de behandeling zelve, zou de quaestie in strijd met mijn gevoelen beslist
zijn. Pit reglement , zegt men , is voor alle vereenigde zittingen.
Neon, uit de memorie van toelichting blijkt dat het bepaaldeliik bestemd is voor deze vereenigde zitting; slechts wanneer volgende vergaderingen goedvinden , wordt het algemeen. Er is altijd, zegt men,
een Reglement van Orde voor de vereenigde zitting noodig. 1k
durf dit niet gaaf beAmen ; dit is in den geest van onzen tijd ,
die voor alles reglementen verlangt. Het zou ongelukkig zijn ,
wanneer een reglement van orde altijd voor iedere vergadering
noodig was. Er zijn vergaderingen zonder reglement van orde.
Er zijn algemeene regels , die zonder reglement gevolgd worden ; bijv. dat er een president is, dat niet alien te gelijk spreken , dat over een gedaan voorstel gestemd wordt , dat de meerderheid en niet de minderheid beslist , enz. Het zal genoeg zijn indien
een Voorzitter,, bij den aanvang der finale discussie over het gezamenlijk te nemen besluit, voorstelt de regels te volgen, die bij
de reglementen der beide Kamers zijn aangenomen. Naar mijne
opvatting der Grondwet , stel ik voor dat de Staten Generaal be-

sluiten, ten gevolge van de uitnoodiging namens het Gouvernement
door den Minister van Justitie gedaan, de wets-ontwerpen te besehouwen als aan de TWEEDE KAMER verzonden , ter behandeling
overeenkomstig de Artt. 36 en 41 der Grondwet.
1k wijs op de mededeeling namens he Gouvernement door den
Minister van Image gedaan. Het blijkt dat het Gouvernement

de quaestie moeijelijk acht , en nu zou het vreemd zijn dat over
die quaestie in deze Vergadering geen verschil was. Bovendien
de Vergadering zou , al ware alle leden eensgezind, na de mededeeling van den Minister , verpligt zijn de redenen voor haar
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gevoelen kenbaar te maken. Het is een last of een voorregt van
de openbare behandeling , dat de Kamers haar besluiten voor de
Natie motiveren. Zoo eene constitutionele quaestie met levendigheid buiten de Kamers is behandeld, zijn deze, al vinden zij
geen bezwaar, geroepen aan de Natie inlichting te geven omtrent
de gronden waardoor zij werden geleid. De Kamers zouden anders voedsel geven aan het vermoeden dat de quaestie Of niet gesoupconneerd of geecarteerd is. Het geldt niet eene praejudiciele
quaestie alleen om de Vergadering veertien dagen of langer op
te houden. — Het Ministerie heeft niet beslissen. De ontwerpen zijn aan de Vereenigde Kamers verzonden , niet bepaaldelijk ter gemeenschappelijke behandeling, maar ter behandeling, zoo
als de Staten-Generaal meenen dat met de Grondwet overeenkomt.
De uitdrukkingen van den Minister zijn :
„ De Regering heeft al hetgeen er voor het een en het audere te zeggen
valt niet uit het oog verloren. Voor zich zelve heeft zij een besluit genomen , maar aan den anderen kant is zij doordrongen van het grondwettig
beginsel , dat de beide Kamers volkomen zelfstandig moeten zijn in de regeling harer eigene handelingen en werkzaamheden. In dien stand der zaak
moest de Regering dus omzien naar een middel , om geen inbreuk te maken
op dat beginsel en om het onzijdig standpunt der Regering en de onafhankelijkheid der Kamer te handhaven."

Misschien zegt men : dit is eene protestatio actui contraria ; door
de overneming der ontwerpen is de quaestie beslist , de vereenigde
zitting is nu eenmaal van de zaak gesaisisseerd. Nem; de Regering kon niet anders te werk gaan , om neutraal te blijven ; deze
weg was het eenige middel om geene leiding aan de zaak te geven en botsing met de Kamers te vermijden ; hieruit blijkt dat
de Regering bid voorraad goedkeurt wat de Vergadering beslist.
De Regering heeft de Kamers uitgenoodigd te onderzoeken en
te beslissen ; zij bewaart een onzijdig standpunt, en eerbiedigt
de zelfstandigheid der Kamers. Het geldt dus geene ministeriele
quaestie , wilde men anti-ministerieel wezen , dit zou heden onmogelijk zijn.
Overgaande tot de ontwikkeling van mijn systeem , kom ik tot
de definitie die men er van geeft:
„ Hoewel de Grondwet in de artt. 36 en 41 enkel bepaalt , dat in eene
vereenigde zitting een besluit moet worden genomen , heeft de Commissie die
woorden niet zoo letterlijk kunnen opvatten , als of daardoor bedoeld zou
zijn , dat de Staten- Generaal zich tot eene bloote stemming over die ontwerpen zouden moeten bepalen."

Dit systeem is door niemand verdedigd ; ik weet niemand volgens wien de bedoeling der artikelen zich reduceren zou tot bloote
stemming , tot stemming zonder spreken , zonder discussie. Geen
onvoorwaardelijk voorstander van alles wat in 1848 geschied is,
kan ik toch niet aannemen dat men een systme de mutisme gewild heeft. Het verschil van gevoelen betreft den modus quo der
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beraadslaging die het besluit voorafgaat ; of de Kamers , vereenigd ,
zich in afdeelingen verdeelen en daar de ontwerpen onderzoeken ,
dan wel of de voordragten eerst aan de Tweede Kamer verzonden ,
daar in de sectien onderzocht en in openbare beraadslaging genomen worden met uitoefening van het regt van amendement , om
vervolgens op de gewone wijze in de Eerste Kamer behandeld te
worden , tot dat het oogenblik om een besluit te nemen datir is ,
als wanneer de vereenigde zitting , in art. 41 bedoeld , begint.
Men zegt : ook uw systeem gaat buiten de Grondwei. Dit impliceert de erkenning dat men aan de andere zijde buiten de Grondwet is ; mijnerzijds erken ik dit niet.
Om de ongrondwettigheid te betoogen , heeft men gewezen op
twee artikelen, waarvan ook door den Minister gesproken is , de
artt. 100 en 108. — Het eerste zegt : „De Kamers mogen , noch
afzonderlijk , noch in vereenigde zitting , beraadslagen of besluiten ,
zoo niet meer dan de helft der leden tegenwoordig Dit artikel spreekt in het algemeen van beraadslagingen , niet juist van
beraadslagingen over wets-ontwerpen ; ook in mijn systeem is beraadslaging niet uitgesloten. Maar, zegt men , ook die extensie van
het woord besluit zou tegen de Grondwet zijn. Deze tegenwerping
stelt de kracht van mijn systeem in het licht. Ik houd mij niet aan
de letter , maar aan den zin. Ik zeg : zin der Grondwet , niet geese
der Grondwet ; de geest der Grondwet is dikvverf de geest enkel van
hem die de Grondwet interpreteert. Ik heb den zin geraadpleegd;
te letterlijke opvolging der Grondwet wordt overtreding der
Grondwet. Als voorbeeld , wijs ik op het vijfde der additionele
artikelen. In de eerste zitting na de afkondiging der Grondwet
moesten voorgedragen worden ontwerpen van kieswet , provinciale
en gemeentewet. Mag men ze nu enkel voordragen en niet behandelen de Minister van Binnenlandsche Zaken , toen hij nog
geen Minister was , heeft het tegendeel betoogd ; eene zoo late
voordragt dat de behandeling onmogelijk zou zijn , was overtreding
der Grondwet.
De tweede objectie was ontleend uit art. 108 der Grondwet.
Dit behelst de formulieren voor de gewone toezending van wetsontwerpen door de Tweede Kamer aan de Eerste. Nu zegt men ,
hoe zal er gedaan worden bij de aanneming van het systeem dat
de beide Kamers eerst afzonderlijk de wetsontwerpen behandelen ;
hoe zal in eene verzending als hier zou moeten geschieden , worden voorzien P Art. 108 bevat den regel; de regel moet exceptie
ondergaan , als het voorgeschreven formulier , ten gevolge eener andere bepaling der Grondwet , niet bruikbaar is ; wijziging is dan
grondwettig , omdat de Grondwet zelve tot wijziging noodzaakt.
Wij hebben hier een principale en een accessorium. Artt. 36
en 41 zijn de hoofdzaak , het principale , de secles materiae , en
daaraan moet het accessorium , bet formulier , ondergeschikt zijn.
Het formulier moet naar de stellige voorziening der artt. 36 en
41 gewijzigd worden , niet omgekeerd de voorziening mar het for-
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moeijelijk en de geheele zaak zou gevonden zijn , door to zeggen ,
bij voorbeeld (want variis modis bene ft): „de Tweede Kamer
der Staten-Generaal zendt aan de Eerste Kamer het hiernevensgaande voorstel des Konings , ter voldoening aan de slotbepaling
van art. 36 (of 41) der Grondwet." Zoodanige wijziging zou niet
in strijd zijn met de Grondwet ; want zij wordt , is mijn opvatting
van de artt. 36 en 41 juist , door de Grondwet veriangd , ofschoon
deze haar Diet formuleert. Een voorbeeld van lets dergelijks heeft
men juist in de nu voorgedragen wet over het Regentschap. In
de memorie van toelichting spreekt de Regering van eene leemte
in de Grondwet waarin Du tevens voorzien zou worden. Omtrent
de daar bedoelde afwijking van art. 45 der Grondwet leest men :
„ wel verre van daardoor aan het voorschrift van art. 45 te kort
te doen , heeft de Regering gemeend de bedoelingen des grondwetgevers aan te vullen voor zoodanige gevallen , als hij bij het stellen van algemeene beginselen moeijelijk alle heeft kunnen voorzien."
Wat zal het verschil zijn bij de uitkomst P In casu zeer gering. Spoedige afdoening verlang ik ook. Niet alleen acht ik ze
wenschelijk , mar meen dat de zaak lang afgedaan had behooren
te zijn , dat men zich daarmede onmiddelijk bezig had moeten
houden , gelijk in Frankrijk in 1842, zes weken na den dood van
den Hertog van Orleans , eene wet op het regentschap tot stand
gebragt was. Op die wijze alleen zou voldaan zijn aan de bepalingen der Grondwet. De beraadslagingen ook der afzonderlijke
Kamers zouden spoedig afloopen en ik kan mij naauwelijks voorstellen dat door de Tweede Kamer van het regt van amendement
gebruik zou worden gemaakt. Ook de discussie zal waarschijnlijk
niet lang ophouden ; ofschoon ik mij voorbehoud bij die gelegenheid een onderwerp ter sprake te brengen , van grooten invloed ,
zoo ik acht, op de toekomst van het Vaderland 1. Doch het verschil der resultaten is uit een algemeen oogpunt gewigtig. Men
zal , in het systeem dat ik voorsta , al de gewone waarborgen voor
het erlangen van goede wetten hebben en nog een toevoegsel. Bij
het systeem van de tegenpartij vermindert men de waarborgen.
Men neemt het regt van amendement weg ; de eigenaardigheid van
het onderzoek in elke Kamer gaat verloren ; men vernietigt den
waarborg , die voor de Kroon in de zelfstandigheid der Eerste
Kamer gelegen is. Het is een algemeen gevoelen , waarin ik evenwel niet deel , dat de Tweede Kamer uit den aard der zaak onrustig en woelziek , de Eerste meer bedaard is ; de Eerste zou zich
meer kenschetsen als Kamer van behoud , de Tweede als Kamer
van vooruitgang. De waarborg casu quo van dit meer bedaarde
voor de Kroon gaat in het systeem der wederpartij te niet. De
Eerste Kamer zou , ten gevolge van het minder getal leden , in

1
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de Tweede geabsorbeerd worden en men zou op die wijze eene
chambre unique, met al de nadeelen daarvan , verkrijgen.
Welligt doet vrees voor vermeende bezwaren voor de aanneming
terugdeinzen ; zucht naar bespoediging , wensch om dubbele beraadstaging en amendementen te vermijden, schrikt af. Aldus heeft
men reeds drie dagen verloren , die men anders aan de wetsontwerpen zelve zou gewijd hebben. Men heeft gezegd, aan de zaak
was gemakkelijk een einde te maken door het voorstel des Voorzitters. Juist dit gemakkelijke maakt dat ik gevaar zie. 1k vrees
dat men te luchtig met de Grondwet opspringt , dat men doet
wat de Franschen noemen : sauter la difficula a piecls joints. Gemakkelijkheid is gevaarlijk , waar het interpretatie der Grondwet
geldt, eener wet waaraan de Vergadering ondergeschikt is ; gevaarlijk om der gevolgen wille. 1k ben verlangend de argumenten
der wederpartij te hooren , omdat eene kalme en uitvoerige niet
breedvoerige
behandeling wenschelijk is.
De beer van Dam van Isselt en anderen bestreden bet voorstel; vreezende
dat daaruit velerlei moeijelijkheden zouden kunnen ontstaan. — Ik zeide nog
slechts met een enkel woord kenbaar te willen maken , welken indruk hetgeen door verscheiden redenaars in het midden gebragt was , op mij gemaakt
had. „ Zij hebben de bezwaren van hun eigen systema wat ligt , die van
het mijne wat zwaar getild. Indien de Vergadering de wijze van behandeling , welke die redenaars voorstonden , met de Grondwet overeenbrengen
kan , zal ik mij aan het besluit onderwerpen , maar nog altijd twijfelachtig
keuren dat besluit beteekent : einde, midden en begin."
De heer van Goltstein verzette zich , ook namens de Commissie , tegen
de motie , welke geen ondersteuning vond.

23

April 1850.

" Na een meesterlijk betoog van den heer Duymaer van Twist , dat
aan de Vereenigde Kamers geen regt van amendement toekomt , scheen mij
verder adstructie overtollig. Ingeschreven zijnde , vergenoegde ik mij met
de verklaring : „ Ik was voornemens de overbrenging van het regt van
amendement tot de vereenigde vergadering te betwisten. Thans , na het
fielder , uitvoerig , en mijns inziens , onwederlegbare betoog van het lid der
Commissie , zie ik van het woord af. Elk woord daarbij gevoegd , zou iets
ontnemen aan de kracht van hetgeen dat lid gezegd heeft." Doch , toen
de Heer Mutsaers gerepliceerd had , vroeg ik , ter korte adstructie van mijn
gevoelen , het woord.
. . . Eerst nu is het sterkste argument tegen de afzonderlijke
behandeling door de Tweede Kamer bijgebragt ; de opmerking , dat
welligt het geheele regt van amendement met opzet voor deze wetten
is ontnomen ; omdat er amendementen zouden kunnen zijn , wier
aanneming nadeeliger ware dan de verwerping der geheele wet.
De discussie van heden heeft mij geleerd dat eene wederlegging,
schijnbaar overtollig , onmisbaar kan zijn. Na hetgeen door de
Commissie gezegd is, kan ik met twee opmerkingen. volstaan. —
Vooreerst , blijkens art. 107 der Grondwet , is het niet genoeg dat
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dit regt niet ontzegd is , het moet bij een speciaal artikel toegekend
zijn. — Met veel belangstelling heb ik gevolgd wat omtrent de
geschiedenis der grondwetherziening van 1848 is gezegd. 1k ben
niet overtuigd dat van 1815 tot 1848 de Grondwet volkomen naar
wensch bezield is, en ook met de bezieling van 1848 is mijne
ingenomenheid niet groot. 1k zal dit onderwerp niet weder intreden , doch , als tweede opmerking, verklaren dat ik de geldigheid
van die soort van algemeene begrippen , waarmede het regt van
amendement is verdedigd , niet erken. Men heeft gesproken van
een aangeboren, van een natuurlijk, van een souverein regt van
amendement, volgens het jus commune aan elke vertegenwoordigende vergadering inhaerent. Dit is niet gevaarlijk nu, vooral
daar de Tweede Kamer vereenigd is met eene, zoo men beweert,
meer bedaarde zuster ; ik zou het wel gevaarlijk achten in tijden
van crisis, wanneer het ook in ons Vaderland ingang zou kunnen
vinden. Dergelijke stellingen , getrokken uit onbeschreven regt ,
een bron die mildelijk en naar welgevallen vloeit, zouden brengen
tot omverwerping van den Staat.
De usurpatie van het regt van amendement zou zoodanige overtreding , zoodanige miskenning der Grondwet zijn , dat het Gouvernement ze niet onverschillig zou kunnen aanzien. Het zou een
constitutionneel middel moeten zoeken , oin zich , ter handhaving
van de Grondwet, te verzetten tegen dergelijk misbruik van gezag.
Het amendement , ter wijziging van het voorstel der Commissie , werd ,
met 87 tegen 7 stemmen , verworpen 1.

19 November 1850.
4 : Het sclieen mij onbetwistbaar dat het tweede additionele artikel van de
Grondwet aan alle leden der vorige Eerste Kamer regt op schadeloosstelling
(ter zake van het onder den naam van reis- en verbligkosten toegekende
jaarlijksch inkomen) geeft. Van daar mijne ernstige bestrijding van een ontwerp
waarbij enkel aan twee leden , wier pensioen door hun lidmaatschap was komen
te vervallen , schadeloosstelling verleend werd. Behalve den beer van der
Linden was er geen verdediger van dit halfslacbtig ontwerp.

1k ben geheel onpartijdig , of liever ik ben zeer partijdig,
want ik heb mij nooit schuldig gemaakt aan buitensporigen eerbied hetzij voor de instelling der vorige Eerste Kamer zelve ,
hetzij voor de zelfstandigheid en kracht van werking welke zij in
de onderscheidene tijdperken van haar levensgeschiedenis aan den
dag heeft gelegd. IVIaar het geldt hier interpretatie der Grondwet , verkregen regten , en goede trouw. Ik zou wenschen bij de
belooning die de leden der Eerste Kamer reeds genoten hebben ,
,

1
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geene nieuwe belooning, geene voortzetting in perpetuum te moeten voegen. Ik zou wenschen het systema der Regering te kunnen aannemen , maar ik erken dat ik , na ernstig onderzoek van
de zaak , er geene mogelijkheid toe zie. Het is voor ons , die niet
oog- en oorgetuigen zijn geweest van al wat bij de grondwetherziening in al de afdeelingen is voorgevallen, zeer moeijelijk
ons daaromtrent juiste en naauwkeurige denkbeelden te vormen ;
te moeijelijker,, naar mate men deswege onderzoek doende bij hen
die deze herziening hebben bijgewoond , meer uiteenloopende en gewoonlijk lijnregt met elkander strijdige berigten ontvangt. Men
zal dikwerf omtrent belangrijke punten verlangen te weten wat de
grondwetgever heeft gewild , en wanneer men dan aan de leden van
den collectiven grondwetgever de vraag rigt , zou ten laatste de
uitkomst zijn : men heeft ales to gelijk gewild. En inderdaad dit
antwoord is somwijlen juist. Men heeft mar uitdrukkingen gezocht waaronder uiteenloopende meeningen en strijdige denkbeelden
konden worden gerangschikt. Het groote denkbeeld kwam hierop
neder ; wij moeten spoedig eene gewijzigde Grondwet hebben ; ze
moet onverwijld tot stand gebragt worden. Wij zullen elkander
op het gebied der speciale wetten nader ontmoeten ; wij zullen
elkander vinden , maar de strijd moet worden uitgesteld. De Franschen hebben voor dit grondwet-maken een eigenaardig woord ;
„bdeler une charte."
Van daar in de Grondwet een aantal artikelen , vormen en voorschriften , welke aan die eigeuaardige , natuurlijke , historische dubbelzinnigheid mank gaan ; hieruit volgt niet dat dit met alle
het geval is ; dat altijd wat beweerd wordt dubbelzinnig te zijn,
dubbelzinnig is. Het tweede additionele artikel is het niet. Ik
beroep mij op het getuigenis van zoovelen onzer medeleden die in
de mysterien van de grondwetherziening zijn ingewijd geweest; ik
beroep mij op de eenvoudige lezing van het artikel. Ik zal niet
herhalen wat gezegd is omtrent door of ten gevolye. Door kan
nergens anders op slaan dan op de leden van de vroegere Eerste
Kamer. Het artikel is duidelijk ; maar wanneer er zijn die
deze niet-dubbelzinnige bepaling dubbelzinnig achten , is een
wenk omtrent hetgeen bij die herziening heeft plaats gehad , niet
overtollig. Wanneer wij het algemeen verslag van 1848 opnemen ,
zien we dat met nadruk en door zeer vele leden die geene schadeloosstelling of mindere schadeloosstelling begeerden , is aangedrongen om het tweede additionele artikel uit de Grondwet te laten ;
desniettegenstaande is het behouden , opdat , gelijk door onderscheiden leden is herinnerd , wel de quaestie van het quantum gereserveerd wierd voor de speciale wet , maar het beginsel van schadeloosstelling ook voor de Eerste Kamer in de Grondwet wierde gebragt.
Er is met een enkel woord gesproken over de politieke redenen
om dit artikel zoo te behouden dat daaronder de leden van de
Eerste Kamer begrepen wierden. Ofschoon ik gaarne wil aannemen
dat dergelijke finantiele menagementen overtollig waren , erken ik,

— 594 —
als feit, dat artikel 2, in dien zin gehandhaafd, met die politieke
redenen in verband stond. Men lette op het toenmalige Ministerie.
De homogeneIteit van het tegenwoordig Ministerie op dit punt is
mijns inziens , ik wil niet zeggen twijfelachtig, maar raadselachtig.
Er is gezegd dat welligt van December tot Julij eenige wijziging
van gevoelen heeft plaats gehad , maar dan is er van Julij tot
November weder eene wOziging in tegenovergestelden zin , zoodat
op dit punt het Ministerie aan periodieke verandering van gevoelen onderhevig zoude zijn, wat ik niet mag onderstellen. Indien
de Minister van Binnenlandsche Zaken of de Minister van Justitie
tegenwoordig waren, zouden wij misschien tot meer klaarheid geraken. Daar ons echter dit genoegen ontzegd is , wil ik afleen
spreken van het vorig Ministerie ; van hen die de grond wetherziening hebben bijgewoond , bestuurd en geleid , die bekend waren met
het doel waarmede artikel 2 is gehandhaafd ; tusschen die leden
was geen verschil.
Nog twee aanmerkingen.
De eerste geldt de toepasselijkheid van schadevergoeding op hetgeen reis en verblijfkosten genoemd werd.
Ik stel op den voorgrond dat het niet de vraag is hoe in de
Grondwet van 1815 dit woord , naar ons inzien , moest worden
opgevat ; maar welke opvatting nu bij het tweede additionnele artikel gesanctionneerd is.
Ons geacht medelid uit Gouda heeft zoo even erkend dat het
woord door de leden der Eerste Kamer bedoelt ; dat er dus voor
de leden der Eerste Kamer op schadevergoeding refit is ; maar nu
komt het eenig argument van den eenigen verdediger van dit wetsontwerp hierop neer : dat ongelijke schadevergoeding bedoeld is :
regeling waarbij de schadevergoeding voor een aantal leden zou te
niet gaan. Men moet namelijk , ter berekening van het door elk
lid werkelijk geleden verlies, onderzoeken wie nit het verre Friesland kwam en wie uit het naburig Utrecht, hoeveel keeren elk
gewoon was de zittingen der Eerste Kamer te komen bijwonen;
wie bijna nooit , of nooit , de beraadslagingen hebben bijgewoond.
Maar nu vraag ik aan hen welke de geheele toedragt der zaak
hebben gevolgd , of bij een enkel lid der toenmalige Tweede
Kamer het denkbeeld eener dergelijke regeling kan hebben bestaan;
of men niet algemeene schadevergoeding , tot een bedrag van 2 /3 of
minder , op het oog had.
De tweede aanmerking raakt eene uitdrukking die mij getroffen
heeft in het algemeen verslag van 1848. Zij bewijst dat bij den
grondwetgever het denkbeeld om aan de leden der Eerste Kamer
geenerlei schadevergoeding te verleenen, algemeen verwerpelijk zou
gekeurd zijn. Volgens het algemeen verslag werd , zelfs door die
leden die art. 2 uit de Grondwet geligt wilden hebben , die het
meest vijandig tegen de Eerste Kamer waren , het bijkans noodzakelijke van eenige schadeloosstelling erkend. Een drukkend bezwaar , zeggen zij , bij de bestrijding der vroegere redactie van
-
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art. 2 , zal aan de schatkist worden opgelegd , zonder dat er genoegzame reden bestaat om aan dat bezwaar , al mogt het ook niet
yeheel te vermiiden zijn, den voorgestelden omvang te geven. Dus
ook zij wilden niet ontkennen dat er schadevergoeding te pas kwam ,
terwiejl men bij dit wets-outwerp , met het regelen eener geheel
exceptionnele zaak aan de leden der Eerste Kamer ale zoodanig alle
schadeloosstelling ontneemt.
Indien men het artikel voor dubbelzinnig houdt , vrees ik dat
men , de wet aannemende , misbruik zou makers van eene dubbelzinnigheid die in dat geval opzettelijk toen ter tijd in de Grondwet zou gebragt zijn om bij velen mieveretand te doen ontstaan.
Zou dit wenschelijk zijn?
Maar door velen onzer medeleden is getoond dat er geen dubbelzinnigheid bestaat. Moge , na de verwerping dezer voordragt ,
spoedig een ontwerp inkomen , waarbij de zaak algemeen wordt
geregeld. Spoedig , want, eenmaal het regt erkend zijnde , kan het
ontduiken der verpligting met gestadig uitstel , noch door ons ,
noch door het Ministerie worden begeerd.

* Men had zich beroepen op den vorigen Minister van Justitie.
Hierop zeide de Minister van Finantien : „ op het gevaar of dat men
de homogeneiteit van het tijdelijk Ministerie van 1848 in twijfel zal
trekkers , meen ik te mogen opgeven dat ook de Regering destijds niet
zoo volstrekt eenstemmig op dit punt dacht."

Ik hecht veel aan de stellig uitgedrukte meening van den gewezen Minister van Justitie omtrent de bedoeling van het additioneel artikel , omdat zij scheen geweest te zijn de uitdrukking van
het toenmalig Gouvernement ; de kracht van dit argument is
eenigzins verzwakt , nu de Minister van Finantien ontkent dat het
toenmalige Ministerie op dit punt eensgezind is geweest.
De betuiging van den Minister omtrent goede trouw is overtollig. Voorts , door te beweren dat het toenmalige Ministerie
eensgezind was , heb ik bedoeld op het tijdstip der grondwet-herziening , zonder te ontkennen dat van enkele leden het gevoelen
later wijziging heeft kunnen ondergaan.
De Minister van Finantien bevindt zich , gelijk hij zelf te kennen gaf, eenigermate in moeijelijke stelling , van twee 1V1inisterien lid , die beiden verklaard hebben homogeen te zijn. Ik wil
dit ter zij de stellen , en , zonder antwoord te verlangen , eenvoudig
opgeven hoe , naar mij voorkomt , de eenvoudige toedragt van de
zaak den strijd der opvattingen van den Minister en van zijn
toenmaligen ambtgenoot van Justitie te weeg zal hebben gebragt.
Er zijn slechts Brie alternatives denkbaar. Of het Ministerie is
eensgezind geweest , en die onderstelling is thans , door de verkla-
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ring van den Minister gebleken onjuist te zijn. Of het Ministerie
is oneens geweest ; maar dan dunkt me dat die leden van het
bewind, welke in deze bepaling der Grondwet geene schadeloosstelling voor de leden der Eerste Kamer zagen , wetende dat door
velen de zaak in tegenovergestelden zin begrepen werd , ja dat
zelfs leden der Eerste Kamer daardoor konden bewogen worden
tot aanneming van de Grondwet, hun tegenovergesteld gevoelen
hadden moeten kenbaar maken , en die leden waarschuwen :
„neem de Grondwet niet aan om dat motief, gij zoudt teleurgesteld zijn." Of eindelijk men heeft over de zaak , in den raad
van Ministers, niet opzettelijk gesproken , en dan komt de verantwoording der zaak op rekening der Ministers die zich daarmede
opzettelijk hebben bezig gehouden. De Minister van Finantien
was eerst on]angs in het Ministerie gekomen , niet in Maart 1348;
o men , niet in Maart , zelfs niet in Mei ; daarenboven zal hij met
bezigheden zijn overladen geweest ; wij zijn hem dankbaar voor de
veerkracht en voortvarendheid, ten alien tijde in eigen departement
betoond , zoodat niet van hem tevens opzettelijke behandeling van
elke politieke quaestie kan worden gevergd. Ik neem dus de mogelijkheid aan dat hij zich Coen minder met de zaak bezig gehouden heeft; dan herneemt het argument uit de stellige verLater zal,
klaringen van andere Ministers zijne voile kracht.
toen hij , ter overweging van het tweede additionele artikel , beschikbaren tijd had , zijne beschouwing van die zijner ambtgenooten
verschillend zijn geweest , en dit zal de reden zijn waarom onder
het voormalige Ministerie te vergeefs eene voordragt te gemoet
gezien werd.
Ik moet opmerken dat, niet nu eerst, maar ook in December 1849
deze zaak alhier met ernst ter sprake gebragt is.
Op de zaak zelve zal ik niet terugkomen. Ten nadeele van de
wet , beroep ik miej • op de argumenten van haar verdedigers ; ook
van hen die geen krachtige argumenten vergeten , wanneer er zoodanige bestaan. Welke argumenten hebben wij gehoord
Er is gezegd : „leden der Eerste Kamer namen hunne betrekking
waar gratis." Aldus heeft men den knoop doorgehakt, maar vergeten dat die knoop in het artikel zelf ondoorhakbaar is gemaakt ,
vermits het bij schadevergoeding ook op de Eerste Kamer gedoeld
en aldus de quaestie juist in tegenovergestelden zin beslist heeft.
Er is gezegd : „ volgens art. 2 'regelen wij het bedrag der schadevergoeding." Goed ; maar regel zoo dat het bedrag niet onder
de regeling te loor ga. Schadevergoeding , zonder bedrag, is eene
soort van luchtverheveling, waarmee gewis de voormalige leden der
Eerste Kamer niet gediend zijn.
Eindelijk heeft het medelid nit Gouda a gesproken van eene distributive , ongelijke schadevergoeding, en rekende dit argument
zoo onwederlegbaar , dat hij ons tot het geven eener oplossing bijkans uitgetart heeft. Ik geef de oplossing in de bevreemding,
a VAN DER LINDEN.
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welke dit verlangen bij de meeste leden dezer Kamer , ook bij hen
die tot de grondwet-herziening hebben medegewerkt , ontmoet heeft.
Met 54 tegen eene stem a werd de wet verworpen.

6 Mei 1850.
*** Met het oog op het mijns inziens zeer duidelijke voorschrift van de
Grondwet, ondersteunde ik gaarne het voorstel van de heeren Schooneveld ,
Storm van 's Gravesande , en Metman , tot het verleenen van schadeloosstelling aan de leden der voormalige Eerste Kamer.

Ile onderstieun , met erkentelijkheid aan de voorstellers , de voordragt , omdat het hier om verkregen regten en om naleving van
de Grondwet te doen is. 1k acht dat het tweede additionnele
artikel der Grondwet aan al de leden der Eerste bluer refit geeft
op schadeloostelling , en aan den gewonen wetgever overlaat het
barag te bepalen. Ik acht dit artikel duidelijk ; in de woorden door en toe te kennen , ligt het bewijs ; ten overvloede let ik
op hetgeen ons omtrent de geschiedenis van het artikel is medegedeeld. 1k zal niet in herhaling treden ; de zaak is meermalen
behandeld, en er is weinig leans om wederzijdsche overtuiging aan het
wankelen te brengen. De twee gevoelens staan regtstreeks tegen
elkander ; maar ik wijs op eene bij zonderheid , ten voordeele van
onze meening niet onbeduidend. Bij het nazieu der redevoeringen
op 19 November gehouden , is het opmerkenswaard dat zij die
ons gevoelen beamen , bij het ontwerpen van het artikel tegenwoordig zijn geweest , en zij die van ons in gevoelen verschillen toen
niet tegenwoordig waren ; zoodat alien die het kunnen weten vocir
ons , alleen zij die het niet kunnen weten , tegen ons zijn. Nu voegt
zich daarbij het uitvoerig en , naar mij toeschijnt, uitmuntend betoog
van ons geacht medelid uit Nijmegen h Hij heeft ons in de geschiedenis , in de gebeurtenissen , in de indrukken , in de insinuatien
en pourparlers van 1848 verplaatst. Hij heeft ons nu weder
(en ik meen dat hij hierin de tolk is geweest van al de leden dezer
Kamer , die aan de grondwet-herziening hebben deel genomen) de
plegtige verzekering gegeven dat het artikel geene andere uitlegging
gedoogt. 1k erken dat men met dergelijke mededeelingen voorzigtig
behoort te zijn ; maar wanneer de leden door wier medewerking
het artikel tot stand is gekomen , dit met nadruk en herhaaldelijk
verzekeren , legt de verklaring eenig gewigt in de schaal.
.

*„4 De beer L. D. Storm zeide : „ ik moet plegtig verklaren dat ik,
tijdens de herziening der Grondwet , als lid der Dubbele Kamer, de overtuiging had , even als ik die nog bezit , dat de leden der Eerste Kamer niet
bedoeld zijn."
a VAN DER LINDEN.
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Nog heden heeft een der leden die aan de grondwet-herziening
deel genomen hebben, mij verzekerd dat at de leden , die nu nog
zitting hebben , eensgezind waren. Nu echter blijkt het dat een ons
ontvalt. Ik zeg een , omdat het hier voornamelijk aankomt op de leden
van de enkele Kamer ; nu ontvalt ons ea en , gevoelig over dit
verlies , heb ik naar een tegenwigt gezocht. Indien ik mij wel
herinner , hebben twee leden van het vorige Kabinet , de heeren
Donker Curtius en Lightenvelt, zich omtrent het regt der leden
van de Eerste Kamer ten allersterkste verklaard. Dan stel ik
tegenover het gevoelen van den spreker uit Breda , dit gevoelen
van twee leden van het Kabinet. Een individueel lid kan door
afwezigheid of anderzins , met eene zaak , hier of in de afdeelingen behandeld , niet ten voile bekend zijn. Gedurende de twee
jaren , waarin ik zitting had , is er vrij wat gebeurd waaromtrent
ik niet gaarne zien zou dat men op mijne individuele inlichtingen
afging. Geheel anders is het met Ministers en vooral met den
toenmaligen Minister van Justitie. De Minister van Finantien heeft
later een verschillend gevoelen kenbaar gemaakt ; maar het komt
hier vooral aan op den toenmaligen Minister van Justitie, die
het geheele werk van de grondwet-herziening geleid heeft, die
met regt zou kunnen zeggen : quorum pars magna fui. Het geachte lid nit Breda heeft de zaak kunnen weten , de Minister van
Justitie heeft ze moeten weten.
Een geachte spreker uit Zeeland a heeft gezegd dat sommige
leden der Kamer van 1848, hem bekend en hier niet tegenwoordig , iets anders hadden bedoeld. Met regt kan het verwondering
baren dat zij , na al hetgeen met het artikel is voorgevallen, zich
de moeite niet hebben gegeven hunne meening , bij voorbeeld door
de periodieke drukpers , mede te deelen. Het is onjuist van bedoelingen te spreken ; wanneer ik de leden die aan het regt tot
schadeloosstelling vasthouden , wel heb begrepen , spreken zij niet
van hetgeen bedoeld, maar van hetgeen geschied is. Er waren
verzekeringen en afspraken van dien aard , dat er een feit heeft
plaats gehad. En dat inderdaad het argument, uit de herinnering van
die leden ontleend (ofschoon men van zoodanige argumenten met
voorzigtigheid moet gebruik waken} eenige kracht heeft , blijkt uit
de moeite , juist om dit argument tegen te spreken en te ontzenuwen besteed. 1k voeg mij ten slotte gaarne bij hetgeen een der
voorstellers met zooveel kracht gezegd heeft ; uit ons standpunt
geldt het hier verkregen regten , eerlijkheid , goede trouw !
••••■■■■••.

* * Bij artikel 2 en 3 was een termijn , waar binnen men zich moest
aanmelden, bepaald.

1k wensch te kennel' te geven waarom ik tegen art. 2 en 3
a VAN EcK.
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zal stemmen. Ook door mij is beweerd dat het regt op schadevergoeding , eenmaal erkend zijnde , van Beene voorwaarden hoegenaamd afhankelijk moet worden gemaakt. De voorstellers hebben geantwoord „ dat ook aan hen die , naar de bestaande verordeningen , op pensioen regt hebben , de verpligting is opgelegd
om hunne aanspraak binnen een zekeren termijn te doen gelden ;
waarom zoude dan ook hier niet zoodanige bepaling kunnen
worden opgenomen , welke daarenboven moet strekken tot bevordering eener goede comptabiliteit ?" Deze vergelijking met een
pensioen strijdt tegen den geeft van het voorstel. Immers het gaat
uit van de onderstelling dat er eene som is waarvan het bedrag
niet voor ieder lid individueel moet worden bepaald , gelijk met een
pensioen het geval is. Deze artikelen zullen , in het oog van het
algemeen , eene geheel andere strekking hebben dan door de voorstellers wordt bedoeld ; men zal daarin eene soort van kunstgreep
zien, ten einde van het verkregen regt zoo min mogelijk gebruik
worde gemaakt. Inderdaad , de positie van hen die voornemens
zijn dit te doen , zal niet aangenaam zijn , en voor hen die afstand
zouden willen doen , neemt men het gracieuse van de zaak weg.
Het zal den schijn hebben als of, nadat er zoo lang over deze
zaak gesproken en gehandeld is . nadat eindelijk erkend is dat de
Grondwet het regt geeft , nadat eindelijk verklaard is dat het geld
d6ar ligt , men nu met eene soort van bedreiging zeide : wij geven ,
wij erkennen dat regt, maar. wees voorzigtig, denk aan de periodieke drukpers , wij waarschuwen u het regt is erkend , maak
er geen gebruik van !
Indien gij dergelijke bepaling nuttig, billijk en regtvaardig
acht , welnu , generaliseer ze ; laat ons bepalen dat voortaan bij
dergelijk verkregen regt , bij ieder tractement , pensioen , schadevergoeding , pretensie op het Land , van de presumtie zal worden
uitgegaan dat men het geld niet verlangt ; maar , indien gij de
onbillijkheid hiervan gevoelt, maak dan ook hier geen exceptie , en
neem niet, zooveel in u is , met de eene hand terug wat gij met
de andere geeft.
Art. 2 en 3 werden aangenomen met 53 'tegen 7 en 50 tegen 10 het
voorstel met 32 tegen 28. Op 16 Junij werd het voorstel door de Eerste
Kamer met 19 tegen 15 stemmen verworpen.

24 Februarii 1852.
* * Bij het ontwerp tot regelingder genteensehap door eleetro-magnetische telegrafen was het eene moeijelijke vraag of het spannen van de
draad over bijzonder eigendom aan gedeeltelijke onteigening gelijk was. Een
amendement van den heer Poortman had de strekking om dit niet te beslissen.

Ik wensch voor het

amendement te kunnen stemmen, omdat
39
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loop dezer discussie mij heeft gebragt. Weinige dagen geleden,
te regt of te onregt, medegesleept door redevoeringen van bekwame
juristen, heb ik gestemd tegen het wets-ontwerp omtrent het. bouwen en planten bij vestingen , dewijl, volgens hen , het opleggen
van eene dienstbaarkeid aan gedeelteliike onteigening gelijk is.
Het zou misschien geen wanbedrijf zijn, wanneer ik thans door de
welsprekendheid van andere juristen tot eene tegenovergestelde beschouwing gebragt wierd ; rnaar het is te kort geleden ; ik zou
al te zeer van inconsequentie worden verdacht. De zaak wordt
moeijelijker nog, omdat in de memorie van toelichting uitdrukkelijk
gesproken is van opleggen van dienstbaarheid, en omdat ons
geacht medelid uit Delft ", door de gelijkheid der regtsquaestie te
doen uitkomen, alle uitvlugt afgesneden heeft. Daarom verlang ik
zeer , hetzij door het amendement van den heer Poortman , hetzij
door een ander amendement , te worden gered anders zou ik ,
ten gevolge der lastige eenzelvigheid tusschen onteigening en het
opleggen eener dienstbaarheid, andermaal genoodzaakt zijn mijne
stem met leedwezen uit te brengen tegen de wet.

Hierop zeide de heer van Zuylen van Nyevelt : „ Ik zou het woord
niet gevraagd hebben , indien ons medelid niet had getracht te betoogen , dat
alien die gestemd hebben tegen het wets-ontwerp omtrent het bouwen en
planten in den omtrek van vestingen , zedelijk verpligt waren hunne stem
uit te brengen ten voordeele van het amendement des heeren Poortman , en
bij verwerping van dat amendement , zich tegen dit wets-ontwerp te verklaren. Ik kan mij zeer goed voorstellen dat die spreker ongaarne de gelegenheid laat ontsnappen om de Kamer , of de meerderheid van de Kamer ,
met zich zelve in tegenspraak te brengen. Ik kan mij zeer goed voorstellen
dat het hem een genoegen zou zijn , aanleiding te vinden tot het betoog ,
dat die meerderheid blijken gaf of van buitengewone gestrengheid jegens den
Minister van Oorlog , of van laakbare zwakheid , tegenover den Minister
van Binnenlandsche Zaken."

Welke verscheidenheid van denkbeelden er onder ons moge bestaan , het is voor alien wenschelijk dat wederzijdsche billijkheid
worde betoond. En nu vraag ik aan de Kamer , en bepaaldelijk aan
den geachten spreker uit Zutphen , of hij mij met billijkheid behandelt ? Hij zegt : ik kan zeer wel begrijpen dat de spreker uit Zwolle
verlangt de meerderheid der Kamer in tegenspraak met zich zelve te
brengen ; te doen uitkomen , dat zij ongehoorde gestrengheid tegen den
Minister van Oorlog en laakbare zwakheid voor den Minister van
Binnenlandsche Zaken betoont. Zoo voortredenerende had hij er
kunnen bijvoegen : ik kan zeer wel begrijpen dat de spreker uit
Zwolle de wet wil doen vallen , den Minister wil dwingen zijn
ontslag te nemen en de telegrafen-wet tot eene kabinets-quaestie
te maken. Welke redenen gaf ik tot dergelijke opvatting, tot
dergelijke verbolgenheid ? Wanneer hij zich herinnert dat er vera WINTGE,NS.
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schillende redenen geweest zijn waarom de meerderheid der Kamer
zich tegen de wet op de vestingen verzet heeft , zal hij begrijpen dat ik geen ander doel kon hebben dan hen die om juridiek bezwaar tegen gestemd hebben, tegen het verwijt van inconsequentie in veiligheid te brengen ; dan zal hij natuurlijk vinden
dat ik mij tevens vrijwaren wil voor den schijn eener kleingeestigheid , die , om verschil in politieke denkbeelden , eene nuttige
regeling van de telegrafen-dienst afkeuren zou. Wanneer de woorden een goeden en eenvoudigen zin hebben , is het dan billijk een
zin daarin te leggen, waardoor de bedoelingen in ongunstig daglicht worden gesteld ?

* * Nu eerst werd de toespeling van den heer van Zuylen en de zin zijner
eenigzins raadselachtige woorden kenbaar. Immers de repliek was : ., Zoo de
spreker eene nadere explicatie van de door mij gesprokene woorden mogt
verlangen , geloof ik te kunnen volstaan met de opmerking , dat alle nadere
uitlegging volkomen overbodig is voor hen, die met eenige oplettendheid de
laatst verschenen nummers hebben gelezen van zeker dagblad , dat door den
geachten spreker meermalen en openlijk is erkend , als staande onder zijne
bijzondere leiding." — Waarop ik dupliceerde : „ Ik kon dergelijke aanmerking niet verwachten. Het doet mij iced te moeten herhalen wat ik
in deze Kamer gezegd heb 1 . Sedert meer dan een jaar heb ik invloed op
de leiding van de Nederlander gehad maar de geachte spreker weet zoo
goed als ieder lid der Vergadering , dat ik daardoor niet de verantwoordelijkheid en de verdediging op mij neem van al wat er in voorkomt het
telkens te berde komen met dergelijke aanmerkingen heeft de strekking om
het gebruik onmogelijk te maken van een middel ter openbaring van denkwijze en gevoelens, ter behandeling van politieke quaestien , dat echter tot
de eigenaardigheid van een constitutionneel gouvernement behoort."

10 Mart 1853.
*„* In afwachting der algemeene wet op den Waterstaat werd voorgedragen regeling van de strafwetgevende magt der waterschapsbesturen. Eene
partiele verordening , waarvan in de Memorie van Toelichting gezegd werd:
„ Dit voorstel openbaart de beginselen der Regering nopens belangrijke punten van dit gedeelte van ons Staatsregt op dezelfde beginselen zal dus in
latere Regeringsvoorstellen worden voortgebouwd." Tegen de zes eerste artikelen „van de straffen tegen overtreding der keuren" was weinig bezwaar.
Veel tegen Art. 7. „ Wanneer het bestuur van een waterschap weigert of
nalatig is , de noodzakelijke werken , waartoe het krachtens zijne inrigting ,
krachtens eene wet , een algemeenen maatregel van inwendig bestuur, onze
daartoe betrekkelijke bevelen of eene provincials verordening, is verpligt , te
ondernemen , of door de onderhoudpligtigen te doen verrigten , kunnen Gedeputeerde Staten die werken , waaronder ook opruimingen worden verstaan ,
doen uitvoeren. Die uitvoering geschiedt ten koste van hen , tot wier last
zij , indien het bestuur niet weigerachtig of nalatig ware geweest , zou zijn
gekomen." Discussie was te levendiger, omdat men onmiddeliijk de toepassing dezer bepalingen in het geschil van het Rijk met Delfland te gemoet
zag. Bij Art. 7 vroeg ik het woord.

1

Zie le Deel , p. 125. II. 245.
39,
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1k wenschte dat wij den Minister konden overhalen om in het
nu afgedane werk te berusten. Wij zouden dan hebben eene korte
en volledige wet en wij zijn nu toch op het gebied der _parade
wetten. De overige gedeelten van de wet zouden een onderwerp
van rijper overweging kunnen uitmaken. Hoe aangenaam , naar
zijn subjectief gevoelen, de bestrijding van de wet gisteren moge
geweest zijn voor den Minister 1 , er is evenwel het een en ander
aangevoerd dat overweging verdient , en de Minister zou daartoe
welligt te eer gebragt worden , omdat ook de tegenstanders , niet
doellooze bestrij ding, maar gemeen overleg verlangen. Niemand
wil aan het Gouvernement betwisten eene magt, een oppertoezigt,
hier vooral onmisbaar. Deze quaestie is eene zoodanige , die men
in het Engelsche Parlement noemt open question , die niet regtstreeks
politieke verschillen betreft. We hebben daarvan een treffend , ik
zou bijna zeggen aandoenlijk bewijs gehad, toen de beraadslaging
geopend werd door a een ouden bondgenoot van den Minister , die
met innig leedwezen , maar op krachtige wijze, bezwaren tegen de
wet in het midden gebragt heeft.
Art. 7 is afkeurenswaard volgens het eigen systeem van den Minister. 1k wil mij , voor dit oogenblik , plaatsen op zijn terrein.
1k spreek van geen autonomic. Er moet in den waterstaat een
oppertoezigt zijn van de strengste natuur. Wij zijn , volgens het
allezins juiste beeld van den Minister , een militaire staat,
tegen een gevaarlijken vijand in strijd ; zoo ooit , hier komt discipline te pas. 1k wil elke vergelijking toegeven , die aan de eigenaardigheid van ons land ter verduidelijking ontleend wordt. Ons
land is vergelijkbaar bij een vaartuig, drijvende op de wateren ; de kapitein van het schip zij , niet in den slechten zin van
het woord , despoot (naar het hedendaagsche staatsregt zijn er ook
goede despoten) , zij autocraat ; er moet tucht zijn ; maar die tucht
zij in verband met regt en billijkheid. Komt art. 7 met zoodanige
tucht der waterschappen overeen P 1k vereenig mij met de hoofdgedachte. Er moet in den waterstaat zijn eene onwederstaanbare
magt voor de ten-uitvoer-legging van hetgeen noodzakelijk gekeurd
is. Die hoofdgedachte zal eenmaal een deugdelijk bestanddeel
van de algemeene wet kunnen zijn ; maar nu geeft ge mij dit
eene beginsel , niet gelijk het in de algemeene wet zal voorkomen,
door andere beginselen gewijzigd en getemperd; neen, ge isoleert
het en daardoor maakt ge , wat in het zamenstel goed zou kunnen zijn, bij tijdelijken maatregel tot een gevaarlijk fragment.
Mijne bezwaren ontleen ik aan de eigen adviezen en geschrif-

1 De Minister had o. a. van de rede van den beer Wintgens gezegd :
„ Zijne krachtige bestrijding van het ontwerp was verre op mij eenigen onaangenamen indruk te maken : zij heeft mij integendeel de voldoening verschaft, dat zij mij in de gelegenheid stelde om hetgeen ik met deze voordragt bedoel des te helderder te doen uitkomen."

a A NEMAET.
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ten van den Minister. Wat is altijd , indien ik de denkbeelden
wel gevat heb , zijn oogmerk geweest? om bij de onweerstaanbaarheid eener centraliserende kracht waarborgen te voegen eener
behoorlijk ingerigte administrative regtemagt en eener betaling van
de kosten naar pro_portioneel belang.
Is dit in art. 7 geschied ? 1k zal het niet voorlezen , ieder lid
kent het van buiten ; maar ieder herinnert zich ook dat daartegen,
van den beginne af, bij een aanmerkelijk deel dezer Vergadering
groot bezwaar is geweest. Welke tegemoetkoming was er ? de
eenige concessie is de verandering van instelling in inrigting. Ik
heb mij veel moeite gegeven om uit de eigenaardigheid der taal
na te gaan waarin het verschil ligt. Telkens moet ik de stukken
opnemen , om te zien welk van de twee woorden als het geruststellende , welk als het zorgverwekkende beschouwd wordt.
Men heeft ons eene reeks van waarborgen getoond. — De
openbaarheid. Ook ik stel daarop hoogen prijs ; doch , als men
daarin genoegzamen waarborg tegen misbruiken en ongeregtigheid
verwacht , leeft men in de atmosfeer, niet van 1853 , maar van
1848 , en loopt gevaar niet meer te behooren tot de manners van
den vooruitgang. Openbaarheid is eene schoone zaak : maar, sedert
schier alles openbaar is , wordt er op vele , ook zeer gewigtige taken, niet meer gelet , en sedert , op helderen dag , zoo vele verkeerdheden gepleegd zijn , is men in het vertreden van het regt
minder dan te voren voor de openbaarheid beducht. Wanneer is
openbaarheid inderdaad een waarborg ? in een geval slechts ; wanneer zij met levendigen zin voor waarheid en regt gepaard is.
Zitin de tijden die wij beleven van zoodanigen aard dat gij aldus ,
door de openbaarheid beschermd, voor de handhaving uwer vrijheden en regten gerust zijt?
De Gedeputeerde Staten , zeide men , waren beter dan de Provindale Staten. lk durf dit niet betwisten aan den Minister die zelf
de provinciale wet gemaakt heeft. Dezerzijds ook heeft men de
Gedeputeerde Staten niet tegenover de Provinciale Staten , of tegenover een collegie van superintendentie uit ondergeschikte ambtenaren gesteld ; maar tegenover zoodanige administrative regtsmagt,
als waarvan de Minister zelf menigmaal het ideaal geschetst
heeft.
'Lai het niet eenerlei onTweeerlei onderzoek door deskundigen.
derzoek in twee instantien zijn ? Verscheidenheid van de deskundigen. Ei , laat ons niet vergeten dat er vooral in het fnuiken
van die eigenzinnige en lastige waterschapsbesturen overeenstemming,
esprit de corps zijn zal , die homogeneiteit, naar welke elders vruchteloos gezocht wordt.
Het bezwaar van vele leden was , dat eigenlijk alles neerkwam
op an man. Men antwoordt : „op welk een man ? op den verantwoordeliihen Minister !" 1k weet niet wat u dunkt van de ministeriele verantwoordelijkheid , hoeksteen van het staatsgebouw en
schild tegen alle verkeerdheden die van den ministerielen zetel kun-
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nen uitgaan ! Wat mij betreft , ik acht mij verpligt uwe aandacht
Diet te vergen dan voor redeneringen van ernstige natuur.
Er zal zijn een Minister , die door eigen ooyen ziet ; want de
Minister heeft ons in goeden ernst gezegd — een Minister die dit
niet doet , mag in Nederland niet worden geduld. Er is evenwel
Been artikel van in de Grondwet ; ook zou het bezwaarlijk
worden ten uitvoer gelegd. Wat men bedoelt is onmogelijk , in
dien zin , dat het zien uit eigen oogen van den Minister voor de
ingezetenen , in de behartiging hunner menigvuldige belangen , genoeg zij. Het is boven het bereik van menschelijke krachten ,
vooral in een departement van zooveel omvang als Binnenlandsche
Zaken. Hij die meende alles door eigen oogen te zien , zou naderhand ontwaren dat hij menigwerf, Of door het oog Of door het
gekleurde glas van een ander gezien had. Ook door te gunstige
beoordeeling der menschen kan men in overdrijving vervallen. Er
is gesproken van zamens_panning tusschen Gedeputeerde Staten en
het centraal Gouvernement. De Minister zeide : is ze denkbaar ?
Er is geene zamenspanning noodig; er kan overhelliny zijn bij het
centraal Gouvernement en bij de Gedeputeerde Staten , om van het
Rijk en de provincie de kosten op de waterschappen over te brengen. Laat ons niet al te onbezorgd zijn ! 0 , vat zijn de tijden
veranderd ! hoe bevreesd was men in vroegere dagen voor den invloed van de Kroon, en thans , nu die invloed op verantwoordeliike
Ministers is overgegaan , kent men geen bekommernis meer. Herinner u uit de dramatische poezy een duizendtal tooneelvertooningen , vooral bij on ze Duitsche naburen , waarmede men , welligt op
niet heilzame wijs , aan de opvoeding der Natien bevorderlijk geweest is ; toen ieder Vorst als een geweldenaar, , ieder minister als
een onverlaat , ieder aanzienlijk of vermogend man als een misdadiger voorgesteld werd. Thans is het blad gekeerd. Wanneer men
een krachtig Gouvernement heeft, wordt op bondgenootschap met
alle deugden rekening gemaakt en naauwelijks meer aan menschelijke feilbaarheid gedacht.
Zijn dergelijke argumenten ernstig gemeend , en zullen wij , omdat er inrigtiny voor instelling staat en men zoodanige waarborgen
geeft , op art. 7 , met het oog op een behoorlijk onderzoek , gerust
kunnen zijn ?
Ik kom tot het evenredig dragen in de kosten.
1k wijs op eene aanleiding tot dit ontwerp , waarom men
het niet ten onregte eene gelegenheidswet genoemd heeft, — de
zaak van Delfland. De Minister schijnt te hebben willen aanduiden dat geene harde behandeling Delfland zal treffen , in geval van
aanneming dezer wet. Voor ons is de vraag alleen : welke magt
geven wij , door de aanneming , aan het Gouvernement ? Het systeem van Delfland is eenvoudig en juist. Gaarne voeg ik een
derde bij gelijk aandeel van de provincie en van het Rijk ; ik
beroep mij op het dijkregt ; de Minister zegt : men moet het dijkregt nemen zoo als het is ; dit doe ik. Een regel van dat regt
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is : „dien water deert , die water keert ;" ook op een anderen regel
moet worden gelet : niemand is verpligt zich te beschermen in het
belang van een ander.
De Minister zelf, in zijn brief van 3 December 1849 aan Gedeputeerde Staten van Zuidholland , erkent de billijkheid hiervan ;
de wenschelijkheid dat de kosten der zeeweringen, ten algemeenen
nutte gemaakt, als Rijks-kosten wierden beschouwd.
Wanneer wij aan Delfland toegeven , zoo zegt men , zal weldra
ieder waterschap aan zee gelegen met dergelijke vorderingen
opdagen. Een argument , om der gevolgen wear het regt in
het spel is , kan een argument van convenientie genoemd worden.
En laat al de besturen van aan zee gelegen waterschappen , in dergelijk geval als Delfland , zich met vrucht wenden tot het Gouvernement , dan zult ge bij anticipatie in praktijk brengen een regel,
dien gij in de algemeene wet wenschelijk acht.
Delfland kan wel betalen, het is rijk en bloeijend. Dit is
een bij uitnemendheid socialistisch argument. Gij kunt wel betalen
en daarom moet gij geven wat ik verlang. — De som zal niet
zeer groot zijn. Evenwel in de berekening der kosten wordt telkens een opmerkenswaardige climax bespeurd. 1k denk hierbij aan
hetgeen door het lid uit Leyden a , hier als in zoo vele andere zaken
deskundige bij uitnemendheid , gezegd is over de tweederlei , de
eenvoudige en de zeer kostbare wijze , van de werken ten uitvoer
te leggen. Er is niets wat meer aanspoort tot het werken op onbekrompen schaal, dan wanneer men vrijelijk beschikt over het geld
van een ander. — Waarover beklaagt zich Delfland ? wanneer gij
uw huis niet behoorlijk onderhoudt, vermanen de stedelijke ambtenaTen -a tot herstel, waarvan gij de kosten betaalt. Ziet men dan
ten eenen male voorbij den exceptionelen toestand waarin Delfland verkeert? is het niet als of iemands huis grensde aan den
stadsmuur en hiervan , om de stad van het onderhoud te ontlasten , misbruik gemaakt wierd En , om bij de gelijkenis te blijven
van den militairen staat , is het niet als of de grensbewoners
uitsluitend met de fortificatien en de verdediging van het land
belast wierden Te regt ook is in het adres van Delfland uiteengezet dat men , onder den naam van dijklasten, inderdaad eene
belasting ten algemeenen nutte op een deel der ingezetenen legt.
Bij de overweging van dit alles is de uitdrukking der hoofdingelanden misschien niet te sterk , wanneer zij zeggen dat deze wet
he weerloos gemaakte .Delfland zal dwingen kostbare zeeweringen,
door hover gezag in het belang van Riik en provincie wenschelijk
gekeurd, uit de beurs zijner ingelanden aan te leggen en te widerholden.

Bij het lezen en herlezen van den merkwaardigen brief van den.
Minister van 3 December 1849 is het uit meer dan eene uitdrukking blijkbaar dat hij van de billijkheid van het beklag van Delfland overtuigd was.
a
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De Minister heeft nog al een en ander te berde gebragt dat
gerangschikt kan worden onder hetgeen men gewoonlijk persuasoria
noemt , en waarop ik (enkel wat het liefelijke , en , zoo als de dichter
het uitdrukt, zoete der redenering betreft) toepasselijk maak : fistula
dulce canit volucrem duet decipit auceps. Ach , zeide hij , er is
eene beslissing noodig ; op eene of andere wijze moet de zaak worden geregeld; Beef mij eene wet waardoor in de moeijelijkheden
kan worden voorzien. Gaarne ; maar welke wet ? waarom is hier
een beginsel ons voorgelegd , afgescheiden van al datgene waardoor
het in de schadelijkheid zijner onbeteugelde werking kon worden
beperkt ? was het niet mogelijk bepalingen voor te leggen in den
zin en den geest van art. 33 van de wet van 1807 , die de
Minister zelf in de laatste Memorie van Toelichting „ doeltreffende bepalingen" genoemd heeft ?
De Minister zeide : de grondslagen dezer wet zullen , bij de
voordragt van de algemeene wet, weder aan het contrdle van de
Wanneer komt die wet ? volgens de
Kamer onderworpen zijn.
additionele artikelen der Grondwet, heeft de wet op het onderwijs de prioriteit. En laat ons onderstellen dat de conceptwet op den waterstaat gekomen is. De Minister zeide aan den afgevaardigde uit Delft a : waarom ontrust ge u zoo ! de grondslagen
zult ge dan weder ter toetse kunnen brengen. Met uw verlof,
mijnheer de Minister ! indien ik uwe algemeene wet werwerp ,
bliiven de grondslagen van deze wet ; blijft juist wat nu door ons
afgekeurd wordt.
De Minister zeide : wij moeten ter zijde stellen het denkbeeld
van straf ; het is enkel uitvoering van werken wier uitvoering
verzuimd was. Maar ik ben aan de tweeerlei uitvoering gedachtig en vrees dat de ingelanden in de beurs zullen worden gestraft.
Wij moeten ons zulke schrikbeelden niet vormen. Als het
regt van het Gouvernement uitgemaakt is , zal het subsidie stel8e1
te hulp komen. — Van de vrijgevigheid der provincien en van het
Rijk heeft de Minister ons veel voorgehouden , dat mij bij den
eersten indruk geruststellend voorkwam. Later heb ik mij gevraagd :
heeft Delfland van die vrijgevigheid bewijzen gehad ? en wat
doet dit ter ontzenuwing van de tegen art. 7 ingebragte argumenten ? Het subsidie-stelsel komt te pas , waar het regt van
het waterschap ophoudt. Zoo lezen wij in de doeltreffende bepaling van art. 33 der wet van 1807 , eerst den regel van _proportionele betaling , en daarna wordt het geven van subsidie, als
uitzondering , vermeld.
Het laatste argument was ; de wet zal niet ten uitvoer worden
gelegd. Op eene bedenking van het geachte medelid uit Noordbrabant b heeft de Minister geantwoord dat de besturen niet
meer zouden nalatig zijn. Met het oog op deze wet zullen zij
nit eigen heweging verrigten al wat het Gouvernement onder de
rubriek van verpligtingen gelieft te brengen. Ik erken , wij heb-
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ben meer voorbeelden gehad van wetten , gemaakt om niet ten
uitvoer te worden gelegd; om vrijwillig, uit eene soort van eigen
beweging, die evenwel met drijvende kracht in verband is , te
doers verrigten wat het Gouvernient verlangt.
De Minister zegt : ik zal geen geweld gebruiken , omdat ik aan
schrik genoeg heb. Ik vraag hem : men heeft u beschuldigd van.
Napoleontisch te zijn ; zal men in deze wet niet vinden eene terroris1i8che strekking ? En gij , Mijne Heeren, wanneer gij aan art.
7 uw votum geeft , vreest ge niet, in verband met deze inlichting
dat ge uwe mede-ingezetenen , weerloos , aan een centraliserend
gezag prijs geeft ?

*** Door den Minister werd, punt voor punt, mijne rede beantwoord.

Om het gewigt der zaak en de uitvoerigheid van tot antwoord,
zal de Kamer mij veroorloven dat ik op enkele punten kortelijk
repliceer.
De discussie is , zegt de Minister, omdat men hem tot herhalen
noodzaakt, op min aangenaam terrein gebragt. Ik durf het niet
beslissen. Dergelijke tweeledige instantie kan misschien nuttig
zijn ; in alien gevalle treft het verwijt de uitgestrektheid van algemeene beschouwingen, waarbij men reeds op de bijzonderheden
van het onderzoek vooruitliep.
Er was rijp beraad geweest. Mij dacht, dat de beraadslagingen
blijk hadden geleverd der wenschelijkheid op sommige punten van
nader overleg.
De bestrijding van sommige leden was doelloo8: immers ook volgens hen , was de hooldgedachte der wet goed. Goed en niet goed
te gelijk. Zoo als zij da6r ligt , is ze niet goed ; buiten verband
met datgene , waardoor zij in de algemeene wet tempering zal erlangen; afgescheiden van de regelen en regten die de Minister , bij
de missive van 3 December 1849, voor de algemeene wet toegezegd heeft. Maar welke tempering wilt gij ? hier is de Minister ,
tot mijne verwondering, als ik me zijne praktijk van vroeger dagen
herinner, in dezelfde inconstitutionele dwaling vervallen , als de
spreker uit Friesland a. Volgens den acrd onzer instelling , vraagt
de Regering niet : wat wilt gij dan ? maar „wilt gij die?" Zelfs
is men in deze discussie, in het antwoord op de vraag : „wat wilt
gij dan ?" verder gegaan dan kon worden verlangd of verwacht.
Volgens den Minister had ik in openbaarheid geen genoegzamen
waarborg gezien , omdat mijne kritiek in de laatste jaren niet den
bijval verkreeg van iedereen. Ik stel dergelijke aanmerkingen ter
zij. Ik verheug mij dat ze in den laatsten tijd zeldzamer zijn;
ik wenschte dat de Minister kon goedvinden zich daarvan te onthouden. Ze zijn onvereenigbaar met hetgeen hij aan een lid der
a
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Kamer en aan eigen waardigheid verpligt is ; ze worden niet gewettigd door den aard der oppositie die door mij en mijne vrienden gevoerd wordt. 1k heb van openbaarheid gesproken in den
meest algemeenen zin. Hoe wenschelijk en onmisbaar, , zij is ongenoegzaam , zonder die levendige belangstelling in regt en waarheid ,
welke , naar ik vrees , niet tot de karaktertrekken van onzen tijd
behoort.
1k zou gezegd hebben dat de Gedeputeerde Staten niet waren
een collegie van administrative regtsmagt. Ik betwijfel dat dergelijk beweren mij is ontvallen ; maar ik zie in dat collegie niet zoodanige administrative regtsmagt als de Minister zelf meermalen
wenschelijk gekeurd heeft.
1k zou gesproken hebben van zamenspanning der experts. Dit
ongelukkige woord zamenspanning is mij meermalen tegengeworpen.
1k denk aan geene zamenspanning. Ik heb bedoeld een instinctmatigen wensch om de lasten van Rijk en provincie op anderen
over te brengen. Niet zamenspanning , maar overhelling.
De ministeriele verantwoordeliikheid is Been waarborg tegen alle
verkeerdheden. — Dit heeft ook in 1848 niemand gedacht ; maar in
1848 dacht men dat ze tegen zeer vele, in 1853 vreest men dat
ze tegen bijkans geene verkeerdheden genoegzame zekerheid geeft.
1k had gezegd , dat , volgens de Grondwet , een Minister niet verpligt
is uit eigen oogen te zien. Ja , ik acht het onmogelijk dat het
hoofd van een departement als Binnenlandsche Zaken , zoo uit eigen
oogen zien kan , dat uit die inzage alleen voldoende geruststelling ,
bijv. in deze wet, kan worden ontleend. Indien de Minister dit, na
eigen ervaring , mogelijk acht, indien hij alles nit eigen oogen
ziet , is hij eene exceptie; of, zoo als men aan een Keizer van
Rusland zeide , een accident heureux. Voor een gewonen Minister
acht ik het ondenkbaar voor het gewone perk der menschelijke
krachten , worden de wetten gemaakt.
Nog een woord over de pro portionele betaling en het adres van,
Delfiand. De Minister , dus zeide hij , had in abstract° de billijkheid erkend; niet volgens het diikregt. De Minister vergeet dat
de regel , aan het dijkregt door hem ontleend , in het adres met
een anderen regel , evenzeer uit het diikregt, in verband gebragt is.

Dankbaar voor de naauwkeurige opneming mijner tegenwerpingen , verwonder ik mij dat de Minister omtrent zijne geruststellende
verzekeringen, die mij eer schrikverwekkend waren , nets in bet
midden gebragt heeft.
Nog eene aanmerking.
Mijn geheele betoog was op het terrein van den Minister.
Neem de autonomie weg ; maak u zelven bijkans tot autocraat ; dan
nog worden , bij die onweerstaanbare magt, naar uw eigen vroeger
beweren , meer afdoende regels en waarborgen vereischt. Thans
kom ik even op eigen terrein. Ook omdat het den Minister bevreemd heeft mij bij de wet op de waterschappen te ontmoeten ,
wensch ik te wijzen op de verwantschap zijner wetten hierin dat

— 609 —
artikel 7 de autonomie ten eene male tniskent. 1k weet niets te
voegen bij hetgeen de afgevaardigde uit Gouda a gezegd heeft.
Ook de waterschappen dus hebben eene eigen sfeer , hoe beperkt
ook , en nu wordt bier , als bij zoo vele andere wetten , het regt
van vrije beschikking binnen dien kring van zelfbeheer miskend.
De waterschappen zijn niet geisoleerd; zij waken een Staat, den
waterstaat uit , en dit mag geen middeneeuwsche Staat zijn. — Zoodanigen Staat begeeren ook wij niet ; maar, , bij ondergeschiktheid aan
het centraal bestuur,, verlangen wij onafhankelijkheid in eigen kring,
terwij1 naar het systeern van de provinciale , de gemeente-, de
armwet , van staatswege , binnen den kring van het zelfbeheer ,
naar goedvinden beslist wordt.
Nog eene vraag.
1k doe ze , omdat ik vernomen heb dat hieromtrent twijfel bestaat. Zal , na de decisie van Gedeputeerde Staten , bevestigd in hooger beroep , de zaak nog kunnen gebragt
worden voor den burgerlijken regter ? of moet ze, gelijk ik meende,
als ahedaan worden beschouwd? 1
Zonder op de onderscheiding van zelfstandigheid en onafhankelijkheid
te letten , zeide de Minister : „ Dit is hetzelfde altoos wederkeerende beginsel van tegenstand , het beginsel van uitsluitende autonomie der deelen ; de
spreker wil geene regering aan het hoofd van den Staat ; hij noemt dit vrijheid ;
ik noem het willekeur op alle punten der maatschappij ; hij verlangt een
agregaat van afzonderlijke , eigendunkelijke vereenigingen, geen algemeene
eenheid, geen nationalen wil leden en geen ligchaam."
Art. 7 werd aangenomen met 41 tegen 20, de wet met 40 tegen 21 stemmen.

18 November 1853.
*,,* De heer van Hoevell, in de discussie over eene overeenkomst met de
Nederlandsche Handelmaatschappij , had gesproken van „de bekende methode
van zekere staatkundige partij in den lande , die de heeren Baud , Thorbecke en Robespierre op eene lijn plaatst en volmaakt gelijkstelt , alleen
met dit onderscheid, dat de een consequent is en de andere niet."

Onder hetgeen de spreker nit Almelo te berde heeft gebragt om den
indruk te verzwakken der rede van het geachte lid uit Rotterdam ", behoort ook het gezegde , dat de argumenten hem gelijksoortig voorkwamen met die van eene partij hier te lande , welke op
gelijke lijn stelt Baud , Thorbecke en Robespierre. 1k vlei mij dat
deze uitdrukking in het vuur der improvisatie is ontvallen , en dat
hij zelf, bij nader overleg , zal erkennen dat ze en in den vorm
weinig betamelijk en ook daarom minder gepast geweest is , omdat
men hen , die geen deel aan de discussie genomen hebben, niet
aldus door zijdelingsche aanvallen er in behoort te slepen. Nu
1 Op deze vraag , nader door den beer van Lijnden aangedrongen ,
gaf de Minister geen antwoord dan (onder verwijzing naar de gedrukte stukken) : „ op de wet van 1841 zal geen inbreuk worden gemaakt door deze wet."
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— 610 --evenwel is het pligtmatig dat ik een woord hiertegen in het midden
breng. Mijne (gelling is : wanueer men gewag maakt van verwant8chap van theorie en van logi8che aaneenechakeling van begri_p_pen ,
plaatst men noodwendig op een lijn dengene die , welligt onwetend , de kiem der theorie omdraagt en hem die voor de schrikkelijkste gevolgtrekkingen niet terugdeinst.
Ik heb het woord gevraagd , niet om te antwoorden , maar om
te zeggen waarom ik niet antwoorden zal. Vooreerst , omdat de
spreker zich tot een weerklank maakt van hetgeen iederen dag in
de periodieke drukpers tegen ons gezegd en wederlegd wordt ; ten
andere, omdat ik hem verwijs naar mijne repliek in deze Kamer
ongeveer twee jaren geleden , toen hij even fellen aanval tegen mij
gerigt had 1. Ik vreesde dat men , door onvoorwaardelijk vast te
houden aan vereeniging der gezindheden in de school, geraakt was in
eene rigting naar de god8dienstelooze school, naar scholen waaruit de
godsdienst zou worden geweerd. Toen beweerde hij dat ik alle voorstanders van gemengde scholen had uitgekreten voor godverzakers en
ongodi8ten. Ik weet zeer goed dat dit argument nog heden populair is ; maar , indien ik het hier wilde wederleggen , zou ik den
eerbied vergeten waarop deze Vergadering regt heeft.

26 November 1853.
Bij de begrooting , op bet artikel Rijkspolicie , zeide de Neer Ter
Bruggen Hugenholtz : „Het is mij met vrij wat (of, zoo als ik meende
verstaan te hebben met zekere) zekerheid bekend , dat er autoriteiten zijn
geweest , die hunne inferieuren hebben bedreigd , dat , zoo zij niet in dien
geest als hun werd voorgeschreven , op de verkiezingen werkten , dit voor
hen van de nadeeligste gevolgen zou zijn." — Dit deed over en weer scherpe
aanmerkingen ontstaan.

Ik betreur met den spreker uit Maastricht a dat de afgevaardigde uit Dokkum niet , in plaats van algemeenheden in de Vergadering te werpen , gespecificeerd heeft de gevallen waarop hij
het oog had. Het aldus ter tafel brengen van zoo teeder onderwerp , geeft uit den aard der zaak , gelijk wij reeds zien , aanleiding tot recriminatien. Hem waren berigten overgebragt , met
zekere zekerheid; dat is tevens met zekere onzekerheid. Bijna niemand zal er zijn (althans met mij was het onder het vorig G-ouvernement dikwijls het geval) , aan wien niet dergelijke berigten
met zekere zekerheid zijn medegedeeld. 1k heb steeds dergelijke,
doorgaans onbewezene , dikwijls onbewijsbare beschuldigingen ter
zijde gesteld. De meest gevaarlijke misbruiken zijn onbewijsbaar.
De geachte spreker uit Maastricht heeft gewezen op het komen
van burgemeesters in kiesvergaderingen ; het is niet daar dat de
invloed van ambtenaren op de meest afkeurenswaardige wijs uit1
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geoefend wordt. De invloed , verderfelijk voor de zedelijkheid der
Natie , werkt op meer bedekte , geheime , verraderlijke wijs en is
doorgaans onbewijsbaar. Welligt is het kwaad onafscheidelijk van
het directe kiesregt. Wij hebben de lusten, ook de lasten moeten
wij dragen ; de lasten welke het geachte lid uit Maastricht in
vroeger dagen zeer treffend geschetst heeft.

13 Mart 1854.
*„** Op een voorstel van wet over inkwartiering, waarbij alles aan willekeur werd overgelaten , waren twee amendementen voorgedragen , van den
heer Wintgens en van den heer de Brauw. Vooral het laatste, met de daarin
gestelde regels , was volkomen omkeering van het stelsel en karakter der wet.

Er is , dunkt mij , eene dubbele vraag : zijn de amendementen
verbeteringen? zoo ja, zijn ze bruikbaar?

De geachte afgevaardigde uit Delft a heeft getracht , onder verwijzing mar de reglementen , in de wet de grondregels van de
reglementen te brengen. Ik zou liever zien dat die regels in de
wet zelve gelegd wierden ; ook na de inlassching door den Minister van Justitie , liever mij vereenigen met het tweede amendement.
Wij hebben een dubbel protest tegen de wet ; in denzelfden zin
en geest als van den wijsgeer, die begon te loopen toen de mogelijkheid der beweging ontkend werd. Een protest tegen een
systema der Regering, dat voor mij de wet onaan -nemelijk maakt,
een systema nieuw en ongehoord; welligt uit misverstand ontstaan,
en waarbij de eigenlijke taak van den wetgever voorbijgezien wordt.
Een systeem nieuw en ongehoord. Vroeger was het verschil
over regeling bij wet of reglement; nu wordt de mogelijkheid van
wettelijke regeling door de Regering ontkend.
Een systeem , dat welligt uit misverstand ontstaan is. In de
Memorie van Beantwoording lees ik dat „de vraag wanneer en in
welke gevallen de voldoening aan die verpligting (namelijk het
doen der verstrekkingen in art. 187 der Grondwet opgenoemd) kan
worden gevorderd , geheel is van feitelijken aard , en afhangt van.
behoeften , die geheel onverwacht kunnen opkomen, en de oplossing daarvan in elk bijzonder geval dus aan het uitvoerend gezag
moet worden overgelaten." Maar hetgeen volgt , toont dat de Minister van Oorlog in de vraag wanneer zal er inkwartiering molten
plaats hebben den wensch onderstelt naar enumeratie der verschillende omstandigheden waarin het doortrekken van troepen kan plaats
hebben. „Niemand kan de verschillende omstandigheden voorzien
waarin eenige afdeeling van op weg zijnde troepen behoefte kan
hebben aan inkwartiering of aan middelen van transport." De
Minister schijnt dus niet gedacht te hebben aan die voorwaarden
en regels welke door ons bedoeld worden. Van welken aard deze
a WINTGENS.
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zijn behoef ik niet te zeggen , nu ze door onderscheidene leden en
ook -in de amendementen gedeeltelijk geformuleerd zijn. Door dit
misverstand is men allengskens op eeu geheel ander terrein geraakt dan in de Memorie van Beantwoording en beweert nu dat
er geenerlei wettelijke regeling van dien aard te pas komt.
Dit systema ziet de roeping van den wetgever ter aanwijzing van
hoofdtrekken voorbij. Het is in een opzigt aanbevelingswaard ; verinits het elk bezwaar van wetgeving , door geenerlei wettelijke regeling te willen , ontwijkt ; maar daarin juist ligt voor mij een
bezwaar ; men maakt de taak al te ligt. Men zegt : gij verlangt
codificatie, regeling in de geringste bijzonderheden. 1k ben vijand van codificatie, maar zou bijkans een overlooper kunnen
worden , indien er , volgens den aard en het wezen der historische
school, geenerlei wettelijke regeling rnogt zijn. Men zegt , er kan
altijd van wetten en reglementen rnisbruik worden gemaakt; voorzeker,, maar de wet moet niet zoodanig ingerigt zijn , dat zij
geenerlei waarborgen tegen misbruiken geeft en dat , hetgeen men
misbruik noemt , gebruik is der wet.
Maar,, zegt men , hebt gij geen vertrouwen op de wijsheid van
de burgemeesters , op de bezadigdheid van de militaire autoriteit ?
twijfelt gij er aan dat de landskinderen door de landsvadere2z ten
goede zullen worden geleid ? Ik wil het aannemen , maar dit vertrouwen zweemt mar een stelsel waaraan wij , in de theorie althans ,
gelukkigerwijze , ten eenenmale ontwend zijn ; een staatsregt dat ,
in vroeger eeuwen en onder andere hemelstreek misschien —
ofschoon mij dit twijfelachtig voorkomt gunstig gewerkt
heeft, maar moeijelijk overeen te brengen is met hetgeen , volgens het moderne staatsregt in het Westen , — en ik spreek van
hetgeen ik in het moderne staatsregt en in het Westen voor loffelijk houd — op hoogen prijs gesteld wordt. Deze wet , gelijk ze
daar ligt , zal in den grond der zaak nederkomen op grenzenlooze
willekeur , op willekeur althans enkel door de wijsheid , de bezadigdheid en de liefde van burgerlijke en militaire overheden beperkt.
Ik geloof dus te mogen zeggen dat de amendementen , vooral
het laatste , verbeteringen zijn ; maar nu kom ik tot andere moeijelijke en gewigtige vragen. Zijn die verbeteringen bruikbaar ? mogen we ooze goedkeuring daaraan hechten ? wordt door dergekike
amendementen de Natie niet beroofd van de waarborgen voor een
behoorlijk onderzoek der wet , waarop zij volgens de Grondwet
regt heeft ? Zoo ooit , dan hier , zou omkeering plaats hebben van
het systeem der wet. Twee dagen lang is hier van wege het Gouvernement volgehouden „wettelijke regeling is ondenkbaar." En
nu zoude men bij amendement de wettelijke regeling opnemen in
de wet ! Is dat gebruik of misbruik van het regt van amendement ?
Ook heeft mij uiterst bevreemd, dat de Minister van Justitie
zijn zegel aan een der amendementen heeft gehecht. Dit komt
mij niet voor te strooken met een constitutioneel gemeen overleg.
Zou het niet beter zijn te doen wat in de Memorie van Be-
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antwoording aangekondigd werd ? zou het niet verkieslijk zijn de
wet in te trekken? Wanneer men nu overtuigd is van de mogelijkheid van hetgeen men voor onmogelijk hield , is het dan met
wenschelijk door de intrekking in de gelegenheid te zijn , vooreerst
om zich of te vragen , of men misschien te veel onder den indruk
van het oogenblik is geweest ; ten andere , zoo niet , om met rijpen
rade eene andere wet aan de Kamer voor te leggen ? Als dit
amendement aangenomen wordt , blijft er, , naar mijne denkbeelden
van constitutionneel staatsregt , Diets over dan intrekking der wet.

Ook de heer v. Nispen v. Sevenaer verklaarde voor het amendement
van den beer de Brauw te zullen stemmen „ om aan de Regering een wenk
te geven omtrent dat wat de Kamer verlangt."

In den zin van het geachte lid uit Nijmegen a zou ik mijne
stem kunnen geven aan het amendement.
Ik had en ik heb nog tegen het amendement , op grond van
ons constitutioneel staatsregt , bezwaar; doch indien men verlangt —
en dit is vroeger het verlangen der Regering geweest dat
het gevoelen van de Kamer omtrent de strekking van de wet worde
geconstateerd ; indien dus de aanneming moet leiden, niet tot
verbetering , maar tot verwerping , is het ook mij vergund voor
het amendement te stemmen. 1k wensch slechts te doen uitkomen dat het ontwerp onaannemelijk en in eigen stelsel niet verbeterbaar is. Het doet mij genoegen dat dit met duidelijkheid en
nadruk betoogd is. De wijs waarop de voordragt in tegenstelling
van het vorig jaar is behandeld , zou aanleiding kunnen geven tot
zeer verkeerde gevolgtrekking. Men zou buiten de Kamer , en
misschien in de Kamer, zeer ten onregte eene eenigzins politieke
tint willen leenen aan een votum , hetwelk , indien de Regering
zich gehouden had aan de Memorie van Beantwoording van 1853 ,
ten eenen male kienrioas zou zijn geweest.
De aanneming van het amendement van den beer de Brauw , met 39 tegen
26 stemmen, werd gevolgd door de intrekking der wet.

30 November 1855.
**- Door den heer van Hoevell was voorgesteld op de begrooting te
brengen f 15,000 ter tijdelijke tegemoetkoming aan de armste onderwijzers,
vooral op het platte land. De beer van Zuylen van Nyevelt , zinspelende
op mijne rede van 19 November 1 , zeide : „Het heeft mij eenigermate
1
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bevreemd toen ik bij eene vorige discussie den spreker uit de residentie
zoo sterk heb hooren aandringen op den nood van den onderwijzersstand
en op de noodzakelijkheid om daarin te voorzien , orndat ik werkelijk
geloof , dat die geachte afgevaardigde en zijne vrienden welligt meer dan
zij zelven vermoeden , door de verspreiding en voortplanting van hunne
denkbeelden omtrent het onderwijs hebben medegewerkt tot het ontstaan
van eene gesteidheid , waarover men zich titans beklaagt en waarin men
wil voorzien."

Met een enkel woord zal ik opnemen de klacht over de bijzondere scholen, het verwijt dat daaruit de droevige toestand der
openbare onderwijzers moet worden verklaard. 1k herinner
vooreerst , dat de wet bijzondere scholen erkent. 1k voeg er bij
dat de bloei van bijzondere scholen een bewijs geeft van toenemenden weerzin der Natie tegen de openbare school , gelijk ze
meer en meer , Of ontaardt in eene godsdienstelooze school, Of zoodanig algemeen christelijk onderrigt geeft als bij elke christelijke
gezindheid verdacht is. Ook zou de Natie afkeerig zijn van elke
poging om de vrijheid van onderwijs , door ons verkregen na
langdurigen strijd, zijdelings of regtstreeks te beperken.
Wat het amendement betreft , ik behoef niet te verzekeren dat
ik deel in de wenschen van den voorsteller. 1k zal afwachten het
oordeel van den Minister , maar ik herinner dat , bij het tafelgeld,
ik mij de tegenstelling veroorloofd heb tusschen de behoefte aan
dergelijke hulp en de behoefte van openbare onderwijzers , door
de Regering zelve bekend gemaakt. Nu erken ik dat er bezwaren
tegen het amendement zijn. 1k laat daarom voor als nog de
mocks quo daar ; lotsverbetering wensch ik , hetzij door dergelijke
toelage , hetzij , naar aanleiding van hetgeen door den afgevaardigde
uit Maastricht is gezegd, door de gemeentebesturen opmerkzaam
te maken op hetgeen tot hunne verpligtingen in het openbaar
schoolwezen behoort. Met een denkbeeld vereenig ik mij volstrekt
niet ; de verwijziug , ook hier weder , uit allerlei consideration ,
naar een verwij derd en onzeker tij dstip : „wij kunnen niet alles
te gelijk doers ; indien wij hier hulp betoonen , zullen wij in velerlei nood moeten voorzien ; wij moeten niet praejudicieren eene
aanstaande wet ; wij moeten geduldig naar de finale regeling van
het lager onderwijs wachten", en wat dies meer zij . De toestand
van het lager onderwijs is eene belangrijke bijdrage tot staving eener
waarheid, ook in ons land te weinig, vooral bij het wijzigen van.
de Grondwet, in het oog gehouden, dat verwijzen naar algemeene organisatien desorganisatie te weeg brengt. Dit is mijn
gevoelen niet alleen , maar van velen aan wier oordeel meer dan
aan het mijne gewigt kan worden gehecht. Deskundigen bejammeren dagelijks meer dat het schoolwezen in gedesorganiseerden
toestand verkeert. Onverwijlde voorziening is ondenkbaar ; evenwel
eene uitzondering is er, wanneer het geldt eene ellende , gelijk
ze bij het wijzen op de openbare onderwijzers , in de van regeringswege overgelegde st ukken afgeschilderd is. Ook dacht ik bij
de beraadslaging over het tafelgeld van de Regering stilzwijgend ,
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maar ondubbelzinnig, de toezegging te hebben ontvangen , dat
niet tot de nieuwe wet zal worden gewacht , om althans op eenigerlei wijze te voorzien in dergelijken jammer.
Het amendement werd met 37 tegen 28 stenimen verworpen.

6 December 1855.
4 : De heer van Lynden , bij de begrooting van Financien , was terug
gekomen op den wensch dat aan de postbeambten meer gelegenheid ter
bijwoning des Zondags van de Godsdienstoefening zou worden verleend. Na
welwillende beantwoording door den Minister , had de heer van Eck
aangedrongen „ dat de dienst er niet bij lijde ;" waarop de heer de Poorter
zeide : „ik weet het verschil niet beter uit te maken dan door den Minister
aan te raden een stel Israelitische postambtenaren aan te stellen."

Met groot leedwezen heb ik ontwaard dat eene zaak , door mijn
geachten vriend a ter sprake gebragt , die althans met ernst moest
worden behandeld , en aan alle christelijke gezindheden ter harte
gaat , aanleiding heeft kunnen geven in deze nederlandsche vergadering tot eene soort van spotternij.
Men is voor overdreven eischen bevreesd. Noch in de vraag,
noch ook in het antwoord van den Minister , was zweem van
overdrijving , en , wanneer de Minister goedvindt , gelijk hij daarop
het uitzigt heeft geopend , om bij voorbeeld in deze stad , voor
zes , twee bestellingen te laten doer, hij zal steun vinden in de
welgezinde burgerij.
Ook deze discussie zal de aandacht vestigen op twee belangrijke vragen. Heeft volgens de Grondwet de nederlandsche Natie
(Oland gedaan van Naar christelijk karakter ? Zoo ja, zoo inderdaad , gelijk alhier beweerd is , de Natie moest gerekend
worden op staatsregtelijk terrein van dit kenmerk te zijn beroofd ,
zou dan door een Gouvernement , hetgeen men onchristelijk zou
gelieven te noemen , op de behoeften, op de wenschen, op de pligten
eener , althans feitelijk , christelfik-gebleven Natie in geenen deele
moeten of mogen worden gelet ?

18 December 1855.
"..* De strijd over de begrooting der Middelen had meer dan gewone
belangrijkheid; en om de vele financiele bezwaren (ook in verband met
de zonderlinge wijs waarop de afschaffing van het Gemaal was tot stand gekomen) en om een (vermits ze eerst nu geschiedde) opzienbareuden aanval
van den heer de Brauw tegen de politiek van het Kabinet : „door de on-.
zekerheid en weifelachtigheid die in dit Kabinet schijnt te heerschen, geloof ik dat het inwendig min of meer zwak is , en wat zwak is kan
a VAN TANDEN.
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- 616 niet blijven bestaan ; het moet vallen." De daarbij gebezigde vergelijking van een boom met verstorven wortels werd onmiddellijk aangegrepen door den Minister van Buitenlandsche Zaken, in eene rede waarvan
het slot was: „ was ik van het oordeel van den spreker en had ik geen boom
of schreef ik mij zelven of de mijnen de noodige kennis niet toe om dien boom
behoorlijk te behandelen , dan zou ik zeggen : het is waar , die boom is zwak ,
maar ik moet hem sparen ; laat ik die kleine eer niet bejagen en hem geen
stoot geven, want ik heb niets om daarvoor in de plaats te stellen." Ook de
heer van Bosse achtte de voordragt gevaarlijk , minder in werkelijkheid dan in
beginsel , „omdat men langzamerhand begint te gewennen aan het gevaarlijke
denkbeeld van een te kort."

De uitnemende redevoeringen van gisteren en heden hebben mij
versterkt in de overtuiging (behoudens de nadere inlichtingen van
den Minister van Finantien) , dat ik reeds dit jaar de middelen
niet goedkeuren mag. Geenszins zou ik zijdelings willen terugkeeren op de afschaffing van den accijns op het gemaal. Nu is
het wenschelijk dat de proefneming haar loop hebbe ; nu moet het
blijken of de ervaring overeenkomt met de voorspiegelingeu omtrent
de uitwerking van dezen maatregel , in en buiten de Kamer. 1k wil
ook, met den laatsten spreker onderstellen dat er in de aanneming
der middelen geen dadeliik gevaar is ; maar , hoewel geen financier ,
heb ik voor de aanmerkingen van financiers een geopend oor, , en
wij hebben gehoord dat in deze wet sommige der meest eenvoudige , algemeen en ook door den Minister van Finantien aangenomene , grondregelen van finantieel beheer worden ter zijde gesteld.
Zonder in bijzonderheden te komen , zal ik enkel de voornaamste
grieven opsommen van erkende financiers : to hooge raming , geen
behoorlijk equivalent , een tekort , beschikking over het kapitaal ,
conventioneel cijfer voor de koloniale bijdragen en aldus verzaking
van hetgeen ons medelid uit Amsterdam b genoemd heeft een finaratieel axioma sedert 1847 geeerbiedigd , eerst in November 1853 en
men weet door wie C, betwijfeld ; voorts rekening maken op het
voortduren van een toestand , die met een buitengewonen zamenloop
van gunstige omstandigheden in verband is ; eindelijk , gelijk zoo
even aangetoond werd , volgens het eigen vonnis van den Minister
van Finantien, overschrijden van hetgeen de uiterste grens der voorzigtigheid genoemd werd.
Derhalve, indien ik tegen dit ontwerp stem , het zal om finantiele
redenen zijn uit de begrooting zelve ontleend ; maar het is mij
onmogelijk in elken finantielen maatregel van dit Kabinet niet tevens
te zien de betrekking tot het geheel der finantiele wandeling , waarvan wij het begin hebben aanschouwd ; gedachtig ook aau het
schilderachtige woord van ons geacht medelid uit Almelo (' omtrent
den krachtigen stap op een langen weg. Ook gisteren zijn er reeds
wenken geweest omtrent hetgeen weldra misschien aan de beurt is.
We zijn nu vergelijkender wijze in rust , doch in een tusschenbedrijf van het finantiele tooneelspel.
Voeg hierbij de politick van dit Kabinet. Treffend was het gea VAN B0,3SE.
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b de van het lid uit Alkmaar a : in het vorige jaar zocht het Ministerie in zwakheid kracht. Die operatie is niet gelukt. Is het
niet op dit oogenblik blijkbaar,, dat , indien de zoogenaamde
oppositie , nu ministerieel , eene verrassende wending maakte , het
Kabinet in levensgevaar zijn zou ? Grootendeels stem ik overeen
met het geachte lid uit Gouda b. Ik dank hem voor het opkomen
tegen de misvatting, in en buiten de Kamer, omtrent het goedkeuren van de begrooting. Met hem twijfel ik aan de kracht van dit
Bewind. Ik kan hierover kort zijn. 1k heb duidelijk , zoo ik
acht , mijn gevoelen kenbaar gemaakt omtrent de verloochening van
historischen oorsprong, gebrek aan steunpunt bij de Natie, voorbijzage van het leerrijke der volkshistorie aangaande de beginselen
waaruit steeds voor het Huis van Oranje kracht , voor het Vaderland
welvaart en zegen ontleend werd. De Minister van Buitenlandsche
Zaken heeft zich zoo even wederom betoond een kunstriik en vooral
ook stoutmoedig spreker. Hij vraagt naar een voorbeeld van weifeling bij het Kabinet. Door dergelijke vragen , na al hetgeen daaromtrent ook in deze Kamer dagen achtereen, o. a. bij de gewigtige
discussie ten vorigen jare , gezegd is , worden wij inderdaad ad
terminos non loqui gebragt. Waarbij zal ik den indruk zijner rede
vergelijken ? Van een meesterstuk der oudheid werd gezegd : zootang men het boek leest , is men onder den indruk van het betoog , zoodra men het ter zijde legt , niet meer. En nu de toepasselijkheid van dit tweeledig oordeel ? omtrent het tweede lid
althans acht ik ze onbetwistbaar. Liever evenwel dan nu den Minister te bestrijden , wensch ik , vermits de politiek weder te voorschijn is getreden , niet alleen mij , maar tevens vele leden dezer
Kamer te verdedigen tegen het verwijt dat zit/ het zijn door wie
elk vraagstuk , dikwerf op zeer ongepaste wij ze, tot eene politieke
quaestie gemaakt wordt.
Dezer dagen is dit verwijt niet zonder eenige heftigheid ingebragt , onder anderen , opdat ik mij kortheidshalve tot een voorbeeld bepale, door ons medelid uit Rotterdam C , die oils toeschrijft
eene behendige taktiek : „Geheel de taktiek dier partij bestaat eenvoudig hierin , dat zij de handelwijze van degenen die twijfel opperen ten aanzien van de daden der Regering , op dezelfde wij ze
verdacht tracht te maken , als in 1853 is geschied. Ook toen
heeft men de pogingen van die zijde gezien , om lien die een
voorstel tot wijziging van het belastingstelsel deden , in een verkeerd daglicht te stellen. Men heeft toen van het eerste oogenblik of van de finantiele quaestie gemaakt eene politieke quaestie."
Eene behendige taktiek , eene verdachtmaking ; en dit verwijt berust ook op vergelijking met hetgeen in November 1853 geschied
is. Hoe nu ! beschouw de zaak uit een historisch oogpunt ; ontdoe ze van al hetgeen tot dit speciale geval betrekking heeft.
Neem het onderwerp in abstract° en vraag ; wanneer, twee maanden
voor den aanvang van een nieuw jaar, eene voordragt inkomt ter
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afschaffing van een aanzienlijk gedeelte der inkomsten van den
Staat ; wanneer dit geschiedt door negen leden eener oppositie, zes
maanden vroeger aan het Rewind ; wanneer daar onder zijn twee
leden van het vorig Ministerie , wanneer alleen hij die gerekend
werd aan het hoofd van het vorig Kabinet te staan , de missive
aan den Voorzitter teekent , zou het dan (met het oog op de
usantien van ieder constitutioneel Gouvernement , en zoo men opregtheid in deze Kamer verlangt) verdachtmaking en behendige
taktiek mogen heeten , wanneer men hierin politieke strekking aan wijst ? 1k zou er zelfs kunnen bijvoegen : zou dit politieke demonstratie geweest zijn , zoo als somwijlen geschiedt , incognito?
had ze niet veeleer plaats met vliegende vaandels en slaande trom ?
Ons geacht medelid , na de uitspraak : „in 1853 heeft men denzelfden weg bewandeld ;" voegt er bij : „en wat is het gevolg geweest ? door de kracht der waarheid medegesleept , is de itegering
op den toen voorgestelden , maar afgekeurden weg later verder
gegaan clan , mar mijne overtuiging, het belang van 's lands finantien medebragt." Door de kraal der waarheid? ik dacht dat, althans in hetgeen het vorige jaar geschied is , in den finantielen
maatregel , ook hij , even als wij alien , politieke strekking gezien
had ; maar neen , als in November 1853, zoo ook hier , bij de
zucht om nergens politiek te aanschouwen , ziet hij , als eenige
drijfveer van het Gouvernement , de kracht der waarheid. Thans
komt hij op tegen hetgeen door de geheele Kamer , door alle rigtingen in deze Kamer , aan den Minister van Buitenlandsche Zaken is voorgeworpen ; thans ontwaart hij enkel finantiele overtuiging en hij vergeet , ik zeg niet wat een ander , maar wat hij
zelf gezegd heeft ; bij v. dat de Regering meer naar het populaire dan mar het nuttige greep , en dat de Minister van Finautien
een flankenmar8ch naar de linkerzijde deed. Opregtheid begeert
men ook in deze Kamer. Welaan , dan verberge men niet meer
dat , vooral ook in de laatste jaren , de politiek, ook op finantieel
terrein , een hoofdrol heeft gespeeld. Blijft men dit ontkennen ,
dan moge , in en buiten de Kamer , elk die een billijk en onpartijdig oordeel begeert te vellen , beslissen , aan welken kant er is
opregtheid, aan welken kant behendige taktiek.

* * Het was ditmaal bij de vrienden en bondgenooten van het Ministerie dat ,
ten gevolge der toegeeflijkheid aan de eisschen der oppositie, tegenstand
gezien werd. Met zijne gewone gevatheid deed de beer van Haven uitkomen dat het leven van het zwakke Kabinet, nu bet zich van steun beroofd had , van de genade der aldus bezworen oppositie afhing wij zullen u redden , wij stemmen voor uwe wet; en omdat wij er voor stemmen, daarom alleen gaat gij than niet te gronde.
De Minister van Buitenlandsche Zaken beijverde zich om wel te constateren
dat het hier om finantiele bezwaren te doen was en dat de afschaffing van het
gemaal door geen soortgelijke maatregelen zou worden gevolgd. Merkwaardig hiertegen was in de avondzitting de verklaring van Thorbecke : „ 1k \Vil
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van mijne zijde verzekeren dat ik het beginsel van hervorming, hetgeen in de
wet tot afschaffing van den accijns op bet gemaal ligt, vasthouden en verder
ontwikkelen zal, ik denk aan de Regering geene rust te gunnen." Onmiddelijk hierop vroeg ik , ook ter beantwoording van eene vrij scherpe
aanmerking van den Minister van Finantien , het woord.

Het weigeren zijner stem aan de middelen is eene gewigtige
zaak. Daarom zij het mij vergund nog even , in verband met
hetgeen ik dezen morgen heb gezegd , te doen kennen waarom ik ,
na de rede van den Minister van Finantien , bij dit voornemen blijf. Ik heb de, van zijn standpunt, uitmuntende rede
met aandacht gevolgd , maar tot mijn leedwezen zie ik ook DU in
dit ontwerp alle finantiele kunstmiddelen bijeengebragt , om
de verlegenheid te verbergen en te verbloemen , waarin de Regering door de afschaffing van den accijns op het gemaal is gebragt.
Iemand vraagt welligt : indien gij de middelen afstemt , wat wilt
gij dan ? herleving van het gemaal ? herleving van de opcenten?
weet gij belastingen die meer aannemelijk zijn ? Lid van de
volksvertegenwoordiging ben ik en geen finantier,, althans geen
Minister van finantien , en ik ben geregtvaardigd , ook zonder
zeif finantiele voorstellen ter tafel te brengen , wanneer ik verklaar het is mij onmogelijk een ontwerp aan te nemen dat niet
eerbiedigt de grondregelen van finantieel beheer, , welke tot dus
ver door de deskundigen , ook door, den tegeuwoordigen Minister
van Finantien , als hoofdbeginselen werden gewaardeerd. Dubbel
onmogelijk , nadat ook nu weder terzijdestelling van finantiele
axiomata met zooveel kracht in het zaakrijk advies van den afgevaardigde uit Amersfoort " betreurd is. Ja , bij het besef van de
verantwoordelijkheid die ook op mij rust , ben ik angstvallig ,
huiver ik mijn zegel te hechten aan eene begrooting waarvan de
gevaarlijke strekking aldus in het licht gesteld werd. En voorzeker wordt die huivering versterkt door hetgeen wij zoo even van
ons geacht medelid uit Maastricht b hebben gehoord. Hij zeide
onlangs dat ik zijne redenen zoek in verdenking te brengen , omdat
ze van hem komen , ik vestig de aandacht telkens op zijn persoon.
Ik vraag niet of dit sedert lang vice versa geschied is , ik vraag :
is het mogelijk niet te letten op een persoon, die jaren achtereen
zoo belangrijke en schitterende politieke loopbaan gehad heeft?
Uit de veelbeteekenende woorden die hij zoo even sprak , is het
wederom gebleken werwaarts wij door die finantiele wandeling ,
welke ik althans niet verlang mede te maken , door de reeks van
voorstellen die hij aangekondigd heeft, zouden worden geleid. 1k
heb in die verklaring de opregtheid welke hij te regt in deze Kamer
verlangt , maar ik heb ook , in verband met hetgeen in de vorige
zitting plaats gehad heeft, het besef van zijne overmagt erkend
practische bevestiging van de triumfkreet : de oppositie is regerende partij.
De Minister van Finantien zegt dat ik , bij de waarschuwing
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onregte in de opbrengst der belastingen ten vorige jare een excep
tionneel verschijnsel gezien had ; terwijl veeleer sedert jaren vermeerdering openbaar was. Even als de spreker uit Amersfoort ,
had ik het oog op den algemeenen toestand ; op de inwendige
rust, op het behoud voor Nederland van den vrede, opden
geregelden toevoer der koloniale producten ; op zoodanigen buitengemeen gunstigen toestand , waarin de zegen der Voorzienigheid
moet worden erkend en gewaardeerd , maar die heilloos zou kunnen worden , wanneer daarop , met voorbijzage der wisselvalligheid
in de geschiedenis van alle tijden openbaar , al te zeer berekeningen voor de toekomst wierden gebouwd. De Minister van Finantien heeft gezegd (en ik wensch dit op te nemen , omdat het
mij leed zou doen gerekend te worden onder hen die , uit begeerte om te grieven , bezwaren inbrengen tegen een Gouvernement):
we worden met onbillijkheid behandeld ; immers wat wordt ons tegengeworpen ? wij wenschen bevordering van gemeen overleg , en dit
wordt laakbaar toegeven en zwichten genoemd ! Mij dunkt , op
dergelijk beklag is het antwoord ; voor de juistheid of onjuistheid
der qualificatie ligt de toetsteen in hetgeen omtrent den aard der
toegeeflijkheid bekend is. Als men altijd , als men onmiddelijk
toegeeft , als men toegeeft in de boofdbeginselen, als men loslaat
wat zoo even onniisbaar gekeurd werd , hoe moet dit worden
genoemd ? Er is Been gebrek , dat niet kan worden gemetamorfoseerd in deugd , stijfhoofdigheid beet standvastigheid 1 ; evenzoo
kan het buigen voor eene in deze Kamer magtige rigting genoemd
worden een bevorderlii k zijn aan de harmonie tusschen de Yolks.-

veriegenwoordiging en de Kroon.

Eindelijk heeft de Minister gezegd : bijkans zou hij meenen,
uit de redevoeringen heden ochtend gehouden , te kunnen opmaken
dat er leden zijn , die verlangen dat lasten op het yolk gelegd
worden. Neen : maar zij zouden ongaarne zien dat , door het onvoorzigtig afschaffen van belasting, tijdelijke , schijnbare , tegemoetkoming verleend wierd , die naderhand aan het yolk duur zou
komen te staan.
Het ontwerp werd met 39 tegen 16 stemmen aangenomen,

7 February 1856.
`„* De discussie over een voorstel van den beer van Hoevell tot het houden eener enquete omtrent de levering der koperen muntplaatjes voor Ned.
Indie was voortzetting van den op 11 December gevoerden strijd (hierboven
p. 460) een strijd , waarbij de aanval inzonderheid ook tegen den vorigen
31

De Minister van Buitenlandsche Zaken had gezegd : „ de Minister
van Finantien zal zijn gevoelen zeer goed weten te verdedigen , mits men
wete te onderscheiden tusschen stijih,00fdigheid en standvastigheid."
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Minister van Kolonien Pahud, thans benoemden Landvoogd van Ned. Indie ,
gerigt werd. Na de goedkeuring der motie van orde , hadden de heeren Dullert en Blaupot ten Cate, omdat het gevoelen der meerderheid genoegzaam
was gebleken, het voorstel ingetrokken , om de Kamer Diet te dwingen tot
„noodelooze vernieuwing van den strijd." De heer van Hoevell had evenwel
onmiddellijk het voorstel overgenomen en (door zich over het, gelijk de heer
van Goltstein het uitdrukte, doodgeboren en veroordeeld kind te ontfermen)
een tweede bedrijf van een hartstogtelijk parlementair schouwspel onvermijdelijk gemaakt. — Mij werd door den heer van Zuylen van Nyevelt onder het
oog gebragt dat ik , die mij vroeger tegen de vrees voor een persoon en tegen
een soort van ostracisme verzet had, evenwel op 11 December van
Thorbeckophobie misbruik had gemaakt. De Minister van Justitie hield eene
warme rede, waarbij, naar het scheen , te veel weder getreden werd in het
fond der zaak.

Al heb ik met belangstelling de rede van den Minister van
Justitie gehoord , ik vrees evenwel dat daaruit aanleiding zal worden genomen tot verlenging van eene discussie, waarvan bekorting
door een aantal leden verlangd wordt. Daarom is herinnering niet
overtollig aan de hoofdzaak , die te zeer op den achtergrond gebragt is ; herinnering waaruit tevens zal kunnen blijken waarom
door leden , die zich vroeger tegen eene enquete hebben verklaard ,
het stilzwijgen bewaard worth.
Moet niet , door eene exceptie van niet ontva9zkeliikheid , het voorstel , zonder nader onderzoek , ter zijde worden gelegd ? Inderdaad ,
ware het mogelijk hier te onderscheiden aanvankelijke en nadere
beraaddaging, velen zouden zich tegen de prise en consideration
verzetten. Waarom ? omdat men de Kamer wil dwingen tot het
onmiddellijk wederom in discussie brengen van hetgeen zij beslist
heeft. Dit komt met de waardigheid eener wetgevende vergadering
niet overeen.
De Kamer heeft zich reeds tegen de enquete verklaard. De
motie van orde van een geacht vriend naast mij gezeten a was ?Deers/ay tegen hetgeen , aan het einde der zitting van 10 December ,
door het geachte lid uit Maastricht " is gezegd. 1k laat daar of
die motie in stelliger bewoordingen had kunnen worden geformuleerd , maar,, van het begin tot het einde der beraadslaging, is zij zoo
toegelicht en gekleurd , dat er geen twijfel meer kon zijn of zij was
gerigt tegen het parlementair onderzoek , door evengemeld lid onmisbaar gekeurd. Deze bedoeling was zoo duidelijk dat daarom juist
enkele leden , die voor de motie wilden stemmen , ofschoon van een
ander gevoelen , waren gedrongen rekenschap te geven van hunne
stem. Maar, zegt de afgevaardigde uit Zwolle C (dien ik zoo gaarne
hoor , zelfs wanneer hij tegen mij het woord voert) : een weerslag
tegen hetgeen door ea lid gezegd is vindt goedkeuring ook bij u ,
die tegen de toepassing van het oseracisme op dat eene lid gekant
waart 1 ! Voorzeker. Bij eenig nadenken omtrent den aard van dien
zonderlingen maatregel zal men ontwaren dat ik niet inconsequent
-
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ben geweest. Afkeerig van het ostraci8me, heb ik evenwel zamenwerking van velen tegen den invloed van dien eenen , waar ik
dien invloed schadelijk achtte, gewenscht. De hoedanigen gold
het ostracisme ? immers hen , voor wier overwigt men beducht
was. En wanneer men ze niet wil uitbannen, wanneer men op
hunne tegenwoordigheid prijs stelt, volgt er niet uit dat op
meer edele wijze tegenwigt moet worden gezocht ? Welk een
ophef, zegt de afgevaardigde uit Zwolle , om een persoon , en ,
voegt hij er bij , om een woord. Ook mij komt het voor dat
de meerderheid minder gerigt was tegen den eenen persoon ,
dan tegen het eene woord , eerliikheid, aan dien spreker ontvallen. Gelijk de motie van orde weerslag was tegen zijn gezegde ,
zoo was dit gezegde zelf weerslag op eene rede van den Minister van Finantien , weerslag , het verheugt mij er bij te kunnen voegen , zonder dat de spreker dit bedoeld had. Wat leest
men in zijn advies van den volgenden dag ? „Men zegt eerlijkheid heeft eene dubbelzinnige beteekenis. Niet naar mijne rede.
De Minister van Finantien heeft, geloof ik , niet duidelijk uitgelegd wat hij onder eerlijkheid verstond." Niet duidelijk nitgelegd? waarschijnlijk was u ontgaan de zeer merkwaardige zinsuede van den Minister , sprekende over de vermoedens tegen
den muntmeester : „naar het mij voorkwam , was het eerder
eene beschuldiging tegen mijn ambtgenoot, want deze is het die
de levering heeft gegund; men zou er dus bijna uit moeten opmaken dat de beschuldiging wordt bedoeld , als zou die belofte aan
den Minister gedaan zijn , en deze de beloofde eom met ziine ambtenaren gedeeld hebben." Is dit niet ik weet niet hoe
de Minister duideliiker had kunnen zijn. Het denkbeeld van eoneitssie was dus , niet later met behendige taktiek , maar van den
beginne af door den Minister van Finantien tegenover eerlijkheid
gesteld. In verband met dit gezegde heeft de betwijfeling van
eerlijkheid aan het einde der zitting van 10 December terstond ,
zonder dat taktiek vereischt werd , verbazenden indruk gemaakt ;
van daar die plotselinge verandering, ook bij de oppositie, die
van toen af (misschien uit besef dat men te ver gegaan was)
met vroeger ongekenden ijver elke verdenking omtrent de eerlijkheid der Ministers van zich afwierp. Het is goed dat dergelijke verandering in deze nederlandsche Vergadering openbaar
word ; het is goed dat , waar dergelijke blaam op verdienstelijke
ambtenaren gelegd was , algemeene weerzin aan den dag gelegd
werd tegen een parlementair onderzoek, waarbij men mogelijkheid
van concussie of oneerliikheid zou hebben ondersteld.
Er is gesproken van de meerderheid in deze Kamer. Er is vergelijking gemaakt tusschen de meerderheid onder het vorige en
die onder dit Kabinet. Men heeft daarin overeenstemming gezien;
ik zie veeleer verschil. Vroeger was er eene aaneenge8lotene en
nu is er eene vlottende meerderheid. Ik erken , dat ik, voor
het welzijn van den Staat, een aaneengesloten meerderheid, zelfs
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wanneer zij vergaderingen vooraf houdt, boven eene vlottende meerderheid verkies ; maar ditmaal werd eene geheel exceptionele meerderheid , op een oogenblik , spontanement , gevormd. Eene meerderheid wier leus geweest is en blijft : nadat zoodanig vermoeden
ter sprake gebragt is , geene discussie meer ; vooral geen parlementair onderzoek, geen enquete.
Twijfel kan hier niet zijn. Ik beroep mij zelfs op de politieke
vrienden van den voorsteller. Hij Wilde niet eens over, slechts
ter gelegenheid der enquke spreken , waarom ? omdat, ook volgens hem , het lot van het voorstel, door den duidelijk kenbaar gemaakten onwil der Kamer, beslist was. Vooral wijs ik
op hetgeen door de geachte voorstellers die op H December
het voorstel van enquete hebben ingetrokken , gezegd is. Ik zal
hen niet van inconsequentie beschuldigen , als zij nu voor de enquete stemmen ; ik gevoel dat het tegendeel eenigzins hard zijn
zou ; ook moet ik , na het beklag van den eersten spreker van
dezen morgen „ doen opmerken dat ik althans geen aanleiding gegeven heb tot zoodanig verwijt. 1 Doch wat is op 11 December , bij het intrekken van het voorstel , namens beide onderteekenaars gemeld ? „ Nu de Kamer verklaard heeft , voldaan met
de gegeven inlichtingen , over te gaan tot de orde van den dag,
kan ik mijn voorstel niet volhouden.
Voldaan met de gegeven inlichtingen , zeg ik ; want het is voor mijn begrip te fijn om , na
al hetgeen over de motie van den spreker uit Gorinchem is gezegd, nog te betoogen dat hier twijfel is of wij door de aanneming
van de motie het gebeurde goedkeuren. Wanneer nu de Kamer ,
voldaan met de gegevene inlichtingen , overgaat tot de orde van
den dag, dan zou het volhouden van onze zijde van ons voorstel
eerie noodelooze vernieuwing van den strijd zijn. Het is u bekend, Mijnheer de Voorzitter, dat ik niet gewoon ben tijd te verkwisten in nuttelooze beraadslaging." Zoodanig was de verklaring.
Wat kan er krachtiger gezegd worden , ten bewijze dat thans dit
voorstel door eene exce_ptie van niet ontvankelijkheid ter zijde moet
worden gelegd?
Het is een stout bestaan geweest , onmiddelijk na het votum der
Kamer , het voorstel wederom ter tafel te brengen. Zoo was de
vrij algemeene dunk. Het gebeurt meermalen dat een voorstel
door een lid geschiedt; evenwel is het misschien opmerkenswaard ,
dat, nadat het eerste voorstel door twee leden was gedaan , slechts
een gevonden werd die het weder opnam. ook ik wil niet ontveinzen dat ik behoor tot hen die in het Verslag twijfel hebben
geopperd , of dit stout bestaan niet te stout en met de regelen
der parlementaire welvoegelijkheid in strijd is ?
Ik bepaal me bij dit eene punt. Ik vraag niet , of er licht
-

1 „ Zij , die beweerden dat wij eerlijke Staatslieden door het slijk wilden
slepen , zij hebben ons voorstellers toen zelven door het slijk gehaald."
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genoeg is verspreid ; indien de Kamer aan elk onderwerp proportioneel zoo veel tijd en moeite als aan dit onderwerp besteedt , zal
het Volk reden hebben over de Vertegenwoordiging te vrede te
zijn Ik zal niet onderzoeken of de hoofdgedachte van enkelen kan
geweest zijn een blaam op den vorigen Minister van Kolonien
te werpen. 1k gedraag mij , na de rede van den Minister van Justitie, aan hetgeen ook door mij vroeger daaromtrent gezegd is.
Tk eindig met de opmerking dat tijdverlies mij dubbel onverantwoordelijk voorkomt in Februarij , na het verloopen van bijkans
de helft der zitting , bij de gedachte , vooreerst , hoe weinig er verrigs is! ten andere hoeveel er nog to doen valt !

*** Vooral de merkwaardige rede van Thorbecke noodzaakte mij den volgenden dag tot repliek.

1k moet , tegen wil en dank, een enkel woord in het midden
brengen (na de redevoeringen , die ik met aandaeht en belangstelling gehoord heb) over het fond der zaak. Zwijgen is , in deze
discussie , voor ons eenigzins pligt ; evenwel niet zoo , dat men
aan minder juiste voorstelling voet geeft.
Wat is het dat , in deze geruchtrnakende zaak — of, laat mij
]fever zeggen , in deze zaak , waarmede men zoo veel gerucht maake
ons doorgaans wordt tegengeworpen ? gij zijt lichtschnw ten aanzien van een duister onderwerp , dat , in het wezenlijk belang van
het vaderland , toeliehting noodig heeft. Men is in dit verwijt zoo
ver gegaan, dat men heeft gemeend te mogen zeggen : „bij al
dien ophef en omhaal van woorden is het alleen te doen orn
alle verder onderzoek te onderdrukken." Gij zijt lichtschuw.
1k vraag : is er niet door het verhandelde in deze Kamer , gedurende zoo menige zitting , reeds veel licht verspreid ? zal , zoo er
meer licht noodig is , door de afwijzing van de enquete alle verder
onderzoek buiten de Kamer , en ik voeg er bij , in de Kamer ,
worden gestuit ? zal niet een doeltreffend onderzoek omtrent hetgeen van het meest practisch belang is, ook na de verwerping ,
kunnen plaats hebben ? Voorts , wanneer eene aanzienlijke meerderheid nu weder dit voorstel afwijst, is het denkbaar dat het
publiek , de Natie , deze meerderheid zal aanzien als voorstanderes
van kwade practijken , als wenschende door haar votum alle verder
onderzoek , ten nadeele van de ware belangen des vaderlands, te
stuiten ? 1k vraag vooral , kan de reden waarom ook nu weder
deze enquete geweigerd wordt, voor iemand raadselachtig zijn ?
Die reden ligt in het parlementair incident , op het einde der
zitting van 10 December.
Het geachte lid uit Maastricht heeft noodig gekeurd , en
ook ik zal trachten mij daarop niet te verhovaardigen , weder een
gedeelte zijner rede tegen mij te rigten. Ook ik zal nu , gelijk
—
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steeds, zorg dragen dat onze gedachtenwisseling niets bevatte
waardoor zij aan twist zou gelijk zijn.
Hij gaf eene retrospective schets van den indruk dien de discussion op hem gemaakt hebben. Hij veroorlove mij den indruk
te schetsen zijner adviezen op mij , van het begin der zaak tot op
den huidigen dag. 1k heb gezien een veldheer,, een uitstekend
veldheer, die op parlementair terrein Bentham Over de parlementaire
taktiek niet noodig heeft 1 , maar die evenwel eene feil — bekwame
veldheeren zijn niet feilloos begaan heeft , welke hij poogt goed
te maken door verdubbeling van bekwaamheid en ijver. Of, zonder leenspreuk , ik heb een redenaar en staatsman gezien , die, ontwarende dat hij door onvoorzigtigheid te ver is gegaan , den gemaakten indruk tracht uit te wisschen. Nog dunkt me , wanneer
ik let op hetgeen hij nu tegen mij in het midden gebragt heeft ,
dat hij in die poging niet uitermate geslaagd is. Hoe ! zegt hij ,
ik heb op dien dag een enkel woord gebruikt, buiten zamenhang
met de door u aangehaalde betuiging van den Minister van Finantien. Buiten verband daarnaee ? ik maak een onderscheid , en dit
stel ik op den voorgrond, tusschen hetgeen met het gene woord
bedoeld en hetgeen daardoor te weeg gebragt is. Het is nu gebleken (de geachte spreker heeft het dezen ochtend uitdrukkelijk
verklaard ) dat hem de veelbeduidende zinsnede van den Minister ontgaan is. 1k zou vermoeden , wanneer ik mij zijne scherpe
opmerkzaamheid voorstel , dat hij niet in de vergadering tegenwoordig was en v66r 10 December het Bijblad niet ingezien had. Dit
evenwel is onbetwistbaar ; bijkans ieder lid van de Kamer heeft ,
niet (gelijk hij scheen aan te duiden) met eene kromme, maar met
eene regte lijn , verband en zamenhang gezien tusschen de woorden
van den Minister en het eene woord van den spreker uit Maastricht. Zoodra dat eene woord was uitgesproken , behoefde men
niet meer , hetgeen hij noemde eene discussie ontudikende taktiek.
0 neen ! er was enkel noodig den indruk te constateren, dien
het eene woord op de meerderheid gemaakt had. De Minister
van Finantien had gezegd : „ wat men mij ook verwijte , welke feilen ik ook als Minister moge begaan hebben , de kroon van eerlijk man zal ik mij niet laten ontrooven ;" en toen naderhand
(althans zoo werd het door de meerderheid der Kamer opgevat)
gezegd werd : „ daarvan" (dat u die kroon niet is ontvallen) „ben
ik nog niet overtuigd , dit zal uit een opzettelijk parlementair onderzoek moeten blijken ," toen veranderde de toestand der Kamer
van natuur, toen was het : Ei ! welk een wapen zou nu uit het
goedkeuren van de enquete tegen de Ministers worden ontleend ?
lnderdaad , het toestaan van de enquete zou nu geweest zijn , ik
wil niet zeggen een in staat van beschuldiging stellen, maar althans
het stellen in suspicie van den Minister. Welke dan ook de uit-

1 Thorbecke had gezegd : „ Er is, meen ik, een boek van Bentham , dat
ik nooit heb gelezen , over de parlementaire taktiek."
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komst van de enquete ware , die slag zou zijn toegebragt, die smet
zou op den Minister zijn geworpen ; deze Vergadering zou de
mogelijkheid hebben ondersteld dat dergelijk wanbedrijf als waarop
gezinspeeld werd , door hem ware gepleegd. Aldus heeft dat ee'ne
woord op dien dag de nederlaag der oppositie beslist ; of wil men
dat ik het zachter uitdrukke ? aldus is het gebeurd dat de oppositie ten minste op dien dag niet geweest is regerende partij.
Het geNog iets over de exceptie van niet ontvankelzykkeid.
achte lid uit Almelo heeft gisteren gezegd : die exceptie wordt
geproponeerd, nadat de zaak au fond is bepleit ! zeer juist; dit
is het gevolg der zonderlinge positie , waarin de Kamer verkeert ; van
het in de parlementaire geschiedenis exceptioneel verschijnsel dat
eene vergadering genoodzaakt wordt twee dagen te discuteren over
een onderwerp , waarvan zij verklaard heeft niet meer te willen
hooren. Dit heb ik genoemd tegen de waardigheid der Kamer.
En dit heb ik gedaan op het voorbeeld van onze twee medeleden
bij de intrekking van hun voorstel. Het geachte lid uit Arnhem
heeft gisteren beweerd dat hij gehouden was te stemmen voor dit
voorstel. Ik betwijfel het : ik geloof veeleer dat inzonderheid zij
die met zoo veel kracht het min voegzame der wederopneming
hebben getoond , verpligt zijn tegen te stemmen ; zich te herinneren „la forme emporte le fond'', en ons zooveel mogelijk te vrijwaren tegen herhaling van dit antecedent , tegen het dwingen
tot onmiddellijke heropening van discussie over hetgeen zoo even
beslist werd.
Desniettemin zou ik mij ongaarne achter deze exceptie verschansen. Ik breng ze bij , omdat het behoort tot onzen parlementairen
pligt de waardigheid der Kamer in het oog te houdeii. Ik zou ook
buitendien omtrent het lot van dit voorstel gerust zijn. De indruk
waarvan ik gewaagd heb, is niet uitgewischt, zal niet ligt worden
uitgewischt. Heden althans niet, nadat wij de rede van het geachte
lid uit Noordbrabant gehoord hebben. Ook hier stel ik op den
voorgrond dat ik de bedoeling niet beoordeel. Hij heeft , zoo ik hem
wel begrepen heb , verklaard dat hij voor de enquete zou stemmen ,
uit bezorgdheid voor den goeden naam der Ministers. Ik beoordeel
alleen den inhoud. Hij kwam op tegen de woorden van den Minister
van Justitie : „boon en diffamatie ;" hij trad in eene merkwaardige
ontwikkeling van denkbeelden; ik kan , terwijl ik op het geheel der
rede wijs, slechts op twee zinsneden meer bepaaldelijk doer letten.
„Onder argwaan en verdenking is het regeren onmogelijk." Z66
algemeen zou ik dit niet beAm.en; indien dit zoo ware , zou ten
alien tijde , zou vooral in onze dagen , in ieder land het regeren
onmogelijk zijn. Dit zeg ik met hem : onder argwaan en
verdenking van een staatsligchaam als de Tweede Kamer , is het
regeren onmogelijk. En ook dit nog heeft hij gezegd : reeds bij
de eerste nadering van den landvoogd van Neerlandsch Indie op
de reede van Java, zal hem het woord „duitenplaatjes” in de ooren
-
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klinken. Voorzeker,, geschiedenis schrijven is eene moeijelijke taak ;
de toekomstige historieschrijver, wanneer hij deze zaak , die nu
eene zoo gewigtige rol in onze parlementaire jaarboeken heeft
ingenomen, opteekent, zal , terwijl hij de twee merkwaardige adviezen op 10 December van het geachte lid uit Maastricht en
op heden van den heer Storm, leest , zich twijfelend afvragen :
-wat mag het oogmerk van het voorstel , bij sommigen , bij enkelen althans , geweest zijn ? het regeren mogeliik of onmogelijk
te maken ? aan den landvoogd van Neerlandsch Indie een welkomstgroet te besparen of te bereiden?
Het voorstel werd met 37 tegen 17 stemmen verworpen.

14 Februarii 1856.
*** Eindelijk werd het voorstel in beraadslaging gebragt van den heer
het beRochussen tot enquete omtrent het misbruik van sterken drank; a.
staan en omvang , b. den invloed , c. de middelen ter bestrijding. De
discussie liep zoowel over den aard en de uitgestrektheid van het regt van
enquete als over het door velen , althans in de twee eerste punten , bestreden voorstel.

Ik ben Been onvoorwaardelijk voorstander van enquete. Ik neem
evenwel de vrijheid op te merken dat , indien ik mij tegen de
enquete over de muntplaatjes 1 verklaard heb , dit geweest is , niet
(gelijk dezer dagen in en buiten de Kamer is voorgedragen) omdat
ik het belang van bestuurders boven publiek belang stel, mar
omdat inachtneming van billijkheid en betamelijkheid , ook jegens
bestuurders van den Staat , tot het publiek belang behoort.
Ik ben genegen voor deze enquete te stemmen. Een enkel
woord over het regt van enquete in het algemeen, daarna over het
voorstel.

Omtrent de staatsregtelijke vraag acht ik breede ontwikkeling
overtollig , vooral nadat reeds zoo veel belangrijks gezegd is. Evenwel ik durf niet beamen dat art. 90 met genoegzaam nadenken in
de Grondwet is gebragt. Bij eene grondwetherziening iszooveel
te denken en te bedenken, dat somwijlen voor nadenken weinig tijd
overschiet. Dit is (ook volgens de inlichtingen die ons zoo even
gegeven zijn) in dit artikel gebleken. Men heeft zich van het
woord enquite bediend om te verwijzen naar hetgeen in andere landen plaats had ; doch wat heeft er plaats ? dit is (gelijk bij de
beraadslaging over de wet op enquete duidelijk werd) het onderwerp eerst van later navorsching geweest. Even gelijk , bij eene
grondwetherziening te Napels , de constitutie van Spanje uitgevaardigd werd , eer haar inhoud bekend was ; hetgeen tijdelijke
1
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lande , bij de snelheid van vooruitgang ten jare 1848 , tijd van
nadenken ware geweest , zou welligt art. 90 ook de uitoefening van
het regt van enquete hebben onderworpen aan gemeen overleg van.
de Staten-Generaal en de Kroon. Ik kan te minder verband aannemen met art. 89 , omdat , bij rijpheid van beraad , juist de veronderstelde analogie der artikelen tot het zoeken naar een behoedmiddel (tegen de nadeelen der enquete even krachtig als in art. 89
tegen de nadeelen van interpellatie) zou hebben geleid.
De spreker uit Amsterdam a ziet in art. 90 eerst dan gevaar,,
wanneer de Kamer van het denkbeeld eener geeoncentreerde yolkssouvereiniteit uitgaat. Eerst dan ! op dit oogenblik schijnt het ongerijmd ; maar zijn dergelijke denkbeelden uit de Europesche maatschappij verdwenen , of zijn ze slechts tijdelijk gestuit ? zouden er
geese omstandigheden kunnen ontstaau , waarin die concentratie
de overhand kreeg, waarin door albemoeijiig de weg naar centraal alvermogen wierd gebaand ? Hoe dit zij , ook naar mij voorkomt , is het regt van enquete in de Grondwet , met onvoorzigtigheid aldus aan de Tweede Kamer verleend. Het is , zegt
men , begrensd door de bevoegdheid , den werkkring der Kamer.
Ook ona deze bevoegdheid to bepalen , orn dien werkkring to omschrijven , hebben we , bij het subjective der beschouwing , geen.
regel , dan die aan onze bedachtzaamheid , aan onze eigene Wity. 8heid , en , gelijk men to regt heeft herinnerd , als univalent renzedium , aan de wijsheid der kiezers ontleend wordt.
Ik kom tot het voorstel zelf. Naar mijn bescheiden oordeel is
er veel tegen ingebragt dat den toets van naauwkeurig , ten deele
zelfs van ernstig onderzoek niet kan doorstaan.
Als met een pennestreek , heeft men de twee eerste vraagpunten
willen to niet doen. „Waartoe enquete ? wij weten maar al to wel
en het aanzijn en den nadeeligen invloed van de kwaal." Doch is
doze soort van algemeene bekendheid in aard en nuttigheid vergelijkbaar met de wetenschap , die vrucht van een opzettelijk onderzoek
zou kunnen zijn ? Niet ernstig kan ik opnemen wat in het Verslag wordt op den voorgrond gesteld , dat de geheele bevolking
van het Rijk (schrikbarende gedachte !) ter beschikking zijn zou
van eene commissie uit de Tweede Kamer. Evenzoo is het met
die 1200 gemeenten , waaruit, zegt men , ten minste een persoon
zou moeten worden gehoord. Waarom is men in het overdrijven
niet vender nog gegaan ? waarom niet gevergd dat in elke gemeente
gehoord worde , niet een , maar iedereen? — Die volksondeugd is ,
zegt men (ik wist het niet) zeer afgenomen ; zou er niet zoo veel
zijn overgebleven , dat omtrent het overblijfsel een onderzoek nut
heeft ? Men is den voorsteller hard gevallen , omdat hij , tegen
het Reglement van Orde , de namen der getuigen niet had opgegeven ; men vergeet dat , gelijk in de uitmuntende IVIemorie van
a BOSSCHA.
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Beantwoording te regt is opgemerkt, het artikel zelf in de woorden zooveel mogelijk, daar het hier niet mogelijk is , vrijspraak
van den voorsteller bevat. Te regt wordt , overeenkomstig het
Reglement van Orde , naanwkeurige omseltriiving verlaugd ; doch
zeer ten onregte begeert men omschrijving van uitkomsten , eerst
door het onderzoek zelf verkrijgbaar. Zoo kan men , als voorwaarde
ter ondersteuning van eene ontdekkingsreize , de afteekening vragen der landen waarvan zij de ontdekking ten doel heeft. Ergerlijk , zeide men, was de strekking van het voorstel , om sommige
gedeelten van bet land in minder ounstig daglicht te stellen.
Voorzeker ook ik stel , in de betrekking der Volksvertegenwoordiging tot het yolk , op wellevendheid hoogen prijs , maar de
schroomvalligheid zou te ver gaan , wanneer we ons verklaarden tegen elke statistieke opgaaf, wier getuigenis in eenig opzigt voor
eenig gedeelte des lands ongunstig kon zijn. 1k herinner mij eene
kaart van Frankrijk , die met min of meer donkere kleuren den
voortgang der verlichting in de departementen , naar het aantal
(de juistheid der gevolgtrekking laat ik daar) van hen die konden lezen en schrijven aangeduid had. 1k heb niet vernomen dat
dit teekenen van sommige gewesten met eene zwarte kool als
vergrijp tegen constitutionele beleefdheid beschouwd is. Vooral
heeft men zich verontrust bij de gedachte dat deze Vergadering
haar bevoegdheid zou te buiten gaan , door zich met eene inquisitie naar volkszonden te belasten. Voorzeker men behoort acht
te geven op het onderscheid van zonde en wanbedrijf, van zedeleer en staatsregt; doch het verwondert mij dat men met verbazing , bijkans met verontwaardiging, in het Verslag vraagt : „waar
zou het heen , indien men eenmaal voet gaf aan zulk eene inquisitie
van een tak der wetgevende magt op het gebied der volkszeden ?"
Waarheen ? daarheen waar het altijd heengaat als er eene strafwet
moet gemaakt worden ; moogt ge niet inquireren naar den aard , den
omvang , de gevolgen eener ondeugd , dan zijt ge voor het geheele
Strafwetboek incompetent. Men heeft met groote dienstvaardigheid
den geeerden voorsteller , bij afkeuring van zijn voorstel ,meer dan
een ander middel aan de hand gedaan ; bijv. een adres aan den Koning. 0 ja, variis modis bene fit; maar men kan die spreuk toepassen , Of door goed te keuren hetgeen , al zouden wij zelven welligt
een ander middel hebben gekozen, prijzenswaard is; of door telkens
het middel dat voorgesteld wordt te verwerpen ; tot de gansche
reeks der varii modi uitgeput zij. Het scheen , op 4 Junij des
vorigen jaars, dat menigeen liever niet had een renvooi aan den
Minister, omdat enquelte in het verschiet was. Nu is enquae
daar ; nu schijnt het dat sommige leden liever zouden zien een adres
aan den Koning. Had de geeerde voorsteller raadgeving noodig,
ik zou hem ontraden zijn voorstel aan die insinuatie prijs te geven;
want, als zulk een herolk en buitengewoon middel voorgesteld
wierd , zouden er tienmaal meer bezwaren dan tegen enquete worden te berde gebragt.
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Ik mag niet voorbijgaan wat ik zoo even heb gehoord in eene
rede waarin zoet en zuur doormengd was : hulde aan den edelen
menschenvriend , gevolgd door eene soort van philippica tegen de
aristocratische strekking , de eenzijdige inquisitie , de onedelmoedigheid eener tentoonstelling van de minvermogende klassen der
maatschappij 1. 1k zal niet vooruitloopen op het antwoord. Dit
slechts : geen clemocratischer voorstel , in goeden zin, dan waarbij
men , al is het door vrijmoedige openbaarmaking van harde waarheid, het wezenliik heil der volksklasse beoogt ; geen meer aristocratische taktiek , in slechten zin , dan waarbij men , door vrees
voor haar ongunst , tot het ontveinzen van nuttige waarheid geleid wordt.
Nog iets omtrent het derde vraagpunt waartegen ook (ofschoon
in mindere mate) bezwaar is.
Niet alles kan door wetten worden gedaan. Neen , en we leven
in een tijd, waarin te dikwerf deze waarheid miskend wordt. Ik
vereenig mij gaarne met hetgeen omtrent de onmisbaarheid van
andere middelen ter veredeling eater natie is gezegd. Men wees
op schoolleeraren en godsdienstleeraren. Welnu , laat ons vooral
zorgen dat in de volksopvoeding zij niet van het alleen genoegzame behoedmiddel tegen volksondeugden en volksonheilen worden
beroofd ; maar , al kan men niet alles, men kan iets door wetten
verrigten. 1k weet ook nog : quid leges sine moribus vanae proficiunt I maar wij moeten , om de fraaiheid dezer spreuk , geen wetteloosheid voorstaan ; wij moeten acht geven dat de wet medewerke ten goede , en aithans het goede niet belemmere, niet onmogelijk make , dat niet de wet medepligtig aan het kwaad zij.
Ook dit nog : men wijst op de vereeniging tegen het gebruik
van sterken drank. Zij verlangt van de Kamer eene wet , maar
zegt men , de Kamer moet antwoorden : juist omdat gij bestaat ,
juist omdat door u zooveel voor die goede zaak gedaan is , juist
daarom willen wij er ons niet in rnengen ; wij zouden aldus , verdienstelijke ijveraars ! u tot ijverloosheid kunnen brengen. Ik beroep mij tegen die redenering op een antecedent. 1k ben geen
voorstander in elk opzigt van de Maatschappij tot Nut van 't Algerneen ; evenwel , omdat ik haar invloed op godsdienstig terrein
schadelijk acht, laat ik mij het regt niet ontnemen hulde te bewijzen aan het vele goede dat zij voor het schoolwezen heeft verrigt. Doch hoe is het met haar pogingen geweest de invloed
ten goede is vertiendubbeld, toen de Regering het voorbeeld van
de Maatschappij , in den kring van het openbaar schoolwezen en door
wettelijke verordeningen, gevolgd heeft. Een andere vergelijking
is nader bij. Er bestaat — en ik verheug er mij over — eene
Maatschappij ter bevordering van de afschaffing der slavernij. Hoe
1 De heer Westerhoff had gewaarschuwd tegen eene „ eenzijdige inquisitie,"
waarbij men, „onder voorbijzien der hoogere , de lagere standee juist met
eene zwarte kool teekent."
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nu, indien de Regering. ons , wanneer wij wettelijke voorziening
vragen , te gemoet voerde : „wij willen u de zaak niet uit de hand
nemen ; ga voort ; gebruik de zelfopoffering der Moravische broeders ; zorg dat door hun en uw loffelijk pogen de eigenaars zelve
tot het in vrijheid stellen van de slaven worden overgehaald ! Men
heeft zoo even , en niet ten onregte , gewaarschuwd tegen een gelijkstellen van deze Vergadering met het Engelsche Parlement.
Dit neemt niet weg dat uit Engeland nog wel iets goeds in Nederland kan geleerd worden. In Engeland wordt veel overgelaten
aan de eigen ontwikkeling van het yolk; de wetgever wacht zich
voor te spoedig ingrijpen in hetgeen als de taak der Natie zelve
beschouwd wordt , maar laat ook het oogenblik niet voorbijgaan van
het plukken eener vrucht die de volksgeest tot rijpheid heeft gebragt.
Ik eindig met (in het belang van het voorstel) het verzoek te
herhalen eener beperking tot het derde punt ; te meer omdat hetgeen voorafgaat, als onmisbare voorbereiding in het derde deel vervatis.
16 Februarij 1856.
*„* Den tweeden dag der discussie werd door den heer van Heiden Reinestein deze wijziginv, ter tafel gebragt : „ De Tweede Kamer besluit tot het
houden van een onderzoek naar de middelen ter bestrijding der nadeelige
gevolgen van het misbruik van sterken drank, die door de wetgevende magi
zouden kunnen worden aangewend." Schier gelijktijdig kwam dit voorstel
van den heer van Haven „ De ondergeteekende heeft de eer voor te stellen dat de Kamer , naar aanleiding van Art. 73 van bet Reglement van
Orde, besluite eene Commissie van vijf leden uit Naar midden te henoemen,
ten einde te onderzoeken , of, en in welken zin een voorstel zal worden gedaan omtrent de middelen tot bestrijding en uitroeijing van het misbruik van
sterken drank." Na de aanmerking van den heer Thorbecke dat de wijziging van den heer van Heiden was , geen amendement , maar een nieuw
voorstel, werd in dien zin met 36 tegen 20 stemmen beslist. Zoodat (na
de verwerping met 34 tegen 23 stemmen , van het voorstel van den heer
Rochussen) , vermits de heer van Heiden niet wilde erkennen een voorstel
te hebben gedaan , enkel het voorstel van den heer van Havel' in beraadslaging bleef.

Ik zal mij moeten verklaren tegen dit voorstel om drie redenen:
vooreerst : oindat verwerping het eenige middel is om een onregt te
herstellen , dat mij toeschijnt gisteren begaan te zijn ; ten andere , omdat het voorstel steunt op miskenning van den aard en de
waardij van het aan. den Kamer toegekende regt van enquete ; ten
derde , omdat het de uitkomsten wegcijfert , waartoe wij , na langdurige discussie , geraakt zijn.
1k zal kort zijn , ook met het oog op de werkzaamheden die ons
nog wachten. Niet dat ik zoo verlangend uitzie naar de behandeling der naturalisatiewetten , maar omdat daarna ter tafel gebragt
wordt een verzoekschrift, waaromtrent ik mij veroorloven zal een
voorstel te doen , in de tegenwoordige omstandigheden, dunkt me ,
niet onbelangrijk 1 .
Zie p. 141.
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De verwerping van het voorstel is het eenige middel om te
herstellen eene feil , die misschien gisteren begaan is. Ook mij
is gisteren wederom gebeurd , dat ik , afgernat door langdurige
beraadslaging , toen eensklaps een reglementair punt aanleiding tot
verschil gaf, weifelend was ; en toen daarop een geacht lid , tegenover mij gezeten , tot twee maal toe verzekerde dat het amendement geen amendement was , ben ik door die stellige en herhaalde uitspraak medegesleept. Nu , bij rijper beraad , hel ik
meer over tot het denkbeeld dat hetgeen wij verklaard hebben
geen amendement te zijn , ondanks onze verklaring, evenwel amendement is. Onlangs werd , door meer dan een lid van de overzijde , aangetoond dat , volgens het Reglement van orde , amendementen kunnen worden gemaakt op een voorstel ook van enquete ;
waarom dan ditmaal niet ? Ik ben de vaan van het hooggeacht
lid , tegenover mij gezeten " , gevolgd ; ik verwacht dat hij , na
in het vuur te hebben gebragt , er ons ook weder uit brengen
zal : daarom stel ik het eerste punt nog twijfelachtig.
Het tweede bezwaar is : het voorstel steunt op miskenning van
acrd en waardii van het regt van enquete.
Het geachte lid uit Almelo , verwart het getuigenverhoor , waarvan bier sprake is , met dat in judicielen of quasi-judicielen zin,
bijv. als , wel geene teregtstelling , maar in-suspicie-stelling van
Ministers verlangd wordt. Hij voorziet getuigenverhoor, enkel om
feiten te constateren , niet om de inzigten van deskundigen te vernemen , en daarin acht ik dat hij zich vergist. Let op hetgeen
in andere landen , let vooral op hetgeen in Engeland is geschied.
Ik kies een treffend voorbeeld. In Maart 1857 gelastte het Huis
der Gemeenten , in het geschil tusschen de vrije en de Staatskerk , het onderzoek „of en in welke deelen van Schotland en
onder welke omstandigheden , een groot aantal Harer Majesteits
onderdanen verstoken was van openbare godsdienstoefening door
het weigeren van sommige eigenaren om gronden of te staan tot
den opbouw van kerken." Onder de getuigen werd een der uitstekendste mannen , waarop Engeland en de Christenheid roern
draagt , Chalmers , op 67jarigen ouderdom van Edinburg naar Londen geroepen. Waarover nu liep het getuigenverhoor ? werd hij
ontboden , bij voorbeeld om opgaaf te doen van de namen der
eigenaars waarover beklag was ? neen,, hij werd ondervraagd naar
de moeijelijkste punten omtrent de wetgevende maatregelen waardoor tegemoetkoming kon worden verleend. Zoo deed sir James
Graham, minister van Binnenlandsche zaken , eene zeer moeijelijke
vraag , waarop Chalmers ten antwoord gaf zich niet te zullen vermeten lessen te geven aan wetgevers binnen hunnen werkkring.
Toen , zoo luidt het naauwkeurige verhaal , ontstond een algemeene
glimlach en de Minister zeide : „van u over elk onderwerp les
te ontvangen , zal ik mij altijd rekenen tot een voorregt". In
Engeland worden vooral ook getuigen opgeroepen van deze gehalte
a THORBECKE.
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en die men zoo behandelt. Welnu , in deze zaak zijn immers , zoodra men het exclusief-judiciele standpunt verlaat , de categorien
van getuigen openbaar : regtsgeleerden , aan wie het verband van
misbruik en misdrijven bekend is , geestelijken , philanthropen ,
waarvan men, ik wil Diet zeggen met minachting, maar met eenigen schijn daarvan , gewaagd heeft. Hoe dan ! Er zijn philanthropes van goede soort ; achtenswaardige mannen ook in ons Vaderland , die sedert eene reeks van jaren zich aan de behartiging
van dit onderwerp bebben gewijd.
Laat ons niet vergeten dat het regt van euquete verleend is
niet enkel , maar vooral ter voorbereiding van wetten. Ook hierop
heeft men nedergezien , met zijdelingschen blik naar de dikke
boeken (blue books) zonder resultaat. En toch , de wetgeving ,
bepaaldelijk die van Groot-Brittannie , draagt menig blijk van de
goede vruchten , die men , nadat eene enquete ze had doen outkiemen , geplukt heeft. Waarom niet ook bier ? Indien bijv. deze
Kamer had kunnen besluiten tot een onderzoek omtrent den toestand van het lager onderwijs , het zou niet onbelangrijk zijn
geweest voor het ontwerpen van de wet. Dergelijke enquete is
het middel waardoor ervaring en wijsheid van deskundigen, langs
regelmatigen weg , tot de slotsom eener doeltreffende beschouwing
geleid wordt.
Mijne laatste aanmerking tegen het voorstel is , dat weggecijferd
wordt de uitkomst , waartoe wij door de behandeling der vorige
dagen geraakt zijn. Het voorstel is zoo onbestemd mogelijk ; ook
na de aanneming , blijft zelfs twijfelachtig of er een voorstel zal
worden gedaan omtrent de middelen tot bestrijding van het misbruik
van sterken drank. Of er? dit geeft voor het aangenomen worden
eene kans to somwijlen is er in wetgevende vergaderingen
niets aangenamer na langdurige discussie , dan dat alles weder op
losse schroeven gesteld zij ; menigeen haalt ruimer adem bij de gedachte : nog ben ik vrij , nog ben ik in geenen deele gecompromitteerd. Evenwel , als men buiten de wanden dezer Kamer heenziet , kan dit weder van meet of aan beginnen niet wenschelijk zijn.
De indruk der belangrijke discussie op mij althans is geweest dat
de meerderheid der Kamer zou overhellen tot onderzoek naar de
middelen binnen het bereik der wetgevende magt. Onverdroten
ijver , in en buiten de Kamer , heeft dit ten minste verkregen , dat de
moeijelijkheid eener doeltreffende verbetering of aanvulling van sommige wetten en verordeningen Diet meer twijfelachtig gekeurd wordt.
Dit voorstel ligt buiten den kring van politieken strijd. Evenwel , in de uitmuntende rede waarmede ons medelid uit Alkmaar
zijn voorstel aanprees , heeft hij gezinspeeld op het verschil van
partijen. Laat ons nu behoedzaam zijn. Mogt het lid uit Almelo
worden overgehaald tot intrekking van zijn voorstel, hij zou het
gevaar ontwijken eener gewis onregtmatige verdenking ; cloth men
moet zich wachten ook voor den schijn van het kwaad , als of hij
met verwonderlijke gevatheid en , door eene toepassing van het sic
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vos non vobis mellificatis apes , zich , op parlementair terrein , van

eens anders eigendom meester had gemaakt.
Deze laatste woorden (waarmee ik doelde op de zonderlinge wijs
waarop het amendement van den beer van Heiden ter zijde gesteld was)
werden door den beer van Hoevell hoog opgenomen ; vooral ook (onder
den indruk welligt van den ongunstigen afloop zijner polemiek , weinige dagen te voren , over de koperen muntplaatjes 1 ) hetgeen ik over een in suspicie-stellenvan Ministers gezegd had. Hij kwam met zoo buitengewone
levendigheid hier tegen op dat zwijgen voor mij onmogelijk werd.

De felle aanval , dien ik zoo even van den geachten voorsteller
heb te verduren gehad , zou mij bijkans in den waan gebragt hebben dat ik nnij , ik zeg Diet, aan onparlementaire uitdrukking —
dit is mij niet verweten en achter dit statelijke woord wil ik
mij niet verschansen maar aan onwaardige insinuatien had schuldig gemaakt. 1k heb , in verband met het regt van enquete, gesproken van in-suspicie-stelling van Ministers ; dit was , naar ik verneem ,
onwaardige insinuatie , allusie op hetgeen bij de vorige enquete plaats
gehad heeft. Wat heb ik gezegd dat het geachte lid verwart
getuigenverhoor in judicielen en in staatsregtelijken zin ; verwarring te schadelijker,, omdat alzoo het regt zou beperkt worden
tot die judiciele of quasi-judiciele onderzoeking, welke geen uitkomst kan hebben dan in-suspicie-stelling, dat is , brengen ook van Ministers onder een algemeenen , onbestemden dunk van verkeerd te
hebben gehandeld. Dit heb ik gezegd. Wie is het die de allusie
schept Zoo men weten wil wat ik van de vorige enquete denk ,
ik heb er geen geheim van gemaakt en aarzel ook thans niet te
herhalen dat (bedoelingen laat ik daar) de uitkomst niet anders kon
zijn dan in-suspicie stellen van de Ministers. 1k voeg er bij dat
men in het beweren dat er allusie gemaakt is , zoowel als in het
kwalijk opnemen eener niet gansch ongerijmde onderstelling, voorzigtig behoort te zijn ; nog gisteren heeft het lid uit Alkmaar
gevraagd ; van waar het ongunstig onthaal dat aan mijn voorstel in
het lTerslag ten deel is gevallen zou het kunnen zijn , omdat de
zoogenaamde constitutionele partij liever het voorstel van haar
zelve afkomstig had gezien over dergelijke onderstelling, die niet
een persoon , maar eerie geheele partij raakte, was Beene verbolgenheid blijkbaar. Ook dit nog. 1k kan niet goedkeuren , wanneer
men telkens en zonder genoegzame aanleiding op afgeloopen beraadslagingen zijdelings terugkomt ; evenwel ook die schroomvalligheid heeft perken. Er is een uiterste van tegenovergestelden aard ;
een denkbeeld, dat hier te lande welligt te veel veld heeft gewonnen , terwijl het elders onaannemelijk schijnt : als of elke beraadslaging afgedane zaak ware, welke geenerlei verantwoordelijkheid voor
het vervolg oplegt. Dit is min juiste gelijkstelling der pligt en
roeping van een volksvertegenwoordiger , bij -wien eenheid van politieke beginselen , van politiek leven (in Engeland „consistency")
1

Hierboven p. 620.
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begeerd wordt, met de taak van den pleitbezorger, aan wien , mils
hij regt en billijkheid in het oog houde , heden en morgen racer
verscheidenheid van beschouwing vergund is.
De tweede onwaardige insinuatie lag in het sic vos non vobis.
Dat de voorsteller zich van eens anders eigendom meester heeft
willen maken , heb ik ontkend , ook om de uitnoodiging van den
vroegeren voorsteller ; maar dit heb ik gezegd en herhaal ik : na hetgeen sedert maanden met het voorstel van den heer Rochussen is
voorgevallen , zou het buiten de Kamer den schijn kunnen hebben ,
als of er overneming en ontneming ware geschied. Ei , zou menigeen zeggen , nu is juist gebeurd waarop de afgevaardigde nit
Alkmaar zinspeelde ; nu heeft die rigting zich de eer toegeeigend.
Dit is zoo eenvoudig, dit ligt zoozeer in den aard der zaak , dat,
volgens de usantien der periodieke drukpers, om het even welke
partij in deze Kamer zoo had gehandeld , de dagbladen van de
tegenpartij haar dit eenigzins euvel zouden hebben geduid. De
voorsteller evenwel heeft het te ernstig opgenomen , in te letterlijken en te judicielen zin. 1k weet niet of Bentham, met wiens
boek over de taktiek der wetgevende vergaderingen ook ik weinig
bekend ben , van dergelijken parlementairen roof gewag maakt ;
maar ofschoon ik zelf mij in dergelijk geval waarschijnlijk voor
het quasi-wanbedrijf zou wachten , ik zal aan anderen niet zeer
ten kwade duiden wanneer zij , bij het aanwenden van parlementaire krijgskunst , mij niet op erger wijze hebben versehalkt.
Nog een woord repliek over het voorstel. Omtrent de qualificatie
van amendement zal ik kunnen volstaan met de aanmerking dat
het geachte lid, onder wiens vaan ik gisteren verdwaald ben,
straks , terwijl hij aardig en behendig op tweederlei vuur weesl, ons
niet uit het vuur , waarin we door hem gebragt zijn, geleid heeft.
Ook na zijne rede, is en blijft het amendement, ondanks zijne
tweemaal gisteren afgelegde verzekering , amendement.
Yolgens hem bestrijd ik het voorstel , omdat dit het hooren van
getuigen uitsluit. 0 neen , ik bestrijd het , omdat het toevlugt nemen tot art. 73 van het reglement zijn oorsprong heeft in de ten
onregte veronderstelde onmogelijkheid van behoorlijk getuigenverhoor. Door dit voorstel, hetgeen door de laatste wijziging nog
onbestemder gemaakt is , loopt men gevaar de uitkomsten verloren
te doen gaan eener langdurige discussie. her toch (en dit waren
wij , dacht ik , te hovel]) wordt wederom het aanzijn van middelen
onder het bereik der wetgevende magt twijfelachtig gesteld. In dit
voorstel ligt de mogelijkheid dat er niets worde gedaan en , na lang
wikken en we g en de zaak blijve gelijk ze was. Dit zou ik bejammerenswaaard achten. 1k beaem het merkwaardig citaat inde
Memorie van beantwoording; het werk eener wetgevende vergadering
is soms belangrijker wanneer zij beraadslaagt dan wanneer zij be1 „ Mij dunkt, het is een vuur dat de geachte spreker zelf heeft aangelegd
en ik neem niet op mij ieder vuur te blusschen dat hij stookt."
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8118/ ; evenwel zij mag nooit ten zinspreuk hebben : „verba et votes

praetereaque nihil."
Het voorstel , waarbij de Kamer Loch iets deed ! werd aangenomen met
37 tegen 16 stemmen.

21 April 1856.
*** Het voorstel van den heer Wintgens tot instellinq van plaatselijke
laden van gezondheid vond veel tegenspraak vooral bij de heeren Westerhoff en Godefroi. Na de uitnemende verdediging door den voorsteller, bevreemdde het mij te meer dat er zich zoo weinig bijval openbaarde.

Waarschijnlijk verwacht men dat het voorstel met schier algemeene stemmen ter zijde worde gelegd. Zoodanige berekening kan
falen. Daar niemand tot ondersteuning het woord vraagt , wil ik
verklaren dat ik weifel. In de gemoedsstemming waarin ik reeds te
voren verkeerde , heeft de merkwaardige rede van den voorsteller
mij versterkt.
Ik breng hem geen lof en dank. ITit de lezing der stukken is
het welverdiende van lof, zonder nadere betuiging , openbaar , en ,
zoo ik eindig met verwerping , zou ik niet den schijn op mij willen laden van medepligtigheid aan , ik durf niet zeggen zamenspanning ,
maar toeleg om , and er eene menigte van lauwerkransen aan den voorsteller, het voorstel zelf, met onbarmhartige beleefdheid , te begraven.
Om meer dan eene reden huiver ik mijne stem tegen het voorstel uit te brengen.
Vooreerst , om de opmerking dat , ik wil niet zeggen altip ,
maar dikwerf , in wetgevende vergaderingen , de meerderheid niet
gunstig gesterad is voor een uitvloeisel van het regt van initiatief.
1k heb dikwerf naar oplossing van dit raadselachtig verschijnsel
gezocht. liaadselachtig ; immers zou collective eigenliefde moeten
nopen bij voorkeur,, zoo het slechts eenigzins mogelijk is , goedkeuring aan het voorstel van een medelid te verleenen. De eenige
oplossing die ik meen te ontdekken is , dat , door de innige
betrekking der leden onderling, ieder lid zich zoo zeer met
de overige vereenzelvigt , dat elkeen , zoodra een ander iets voorstelt , zich zelven mistrouwt en beducht is voor te groote ingenomenheid met eigen werk. Prijzenswaardige ootmoed voorzeker,
maar tegen welks te grooten invioed men op zijne hoede behoort te zijn.
Ten tweede , omdat het mij voorgekomen is (ik voeg er bij dat
de schijn somtijds bedriegt) als of aan de behandeling niet van
weerskanten dezelfde mate van naauwgezetheid besteed was. Bijv.
ook ik beaem hetgeen zoo even door den voorsteller omtrent het
tweede Verslag gezegd is. Ook ik twijfel of daarbij elk argument
van de Memorie van beantwoording opgenomen en wederlegd is ;
het verslag munt welligt meer nog door kortheid dan bondigheid
uit. Ook was de Kamer niet in vollen getale bij het onderzoek
der afdeelingen tegenwoordig ; niet in vollen getale , zeg ik ; want
er waren van de 68 leden 41 absent.
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Ten derde , omdat ook in deze discussie niet alle argumenten
althans om mij
van den voorsteller met genoegzame kracht
te overtuigen
gerescontreerd zijn. Bij voorbeeld in den loop
van de belangrijke en uitgewerkte rede van het lid uit Amsterdam a heb ik gesidderd, toen hij , met zijn hoofdargument
omtrent dubbele werking der raden van gezondheid en der geneeskundige plaatselijke commissien , de overtolligheid eener geheele
reeks artikelen in het licht gesteld heeft ; maar , zoodra ik bedacht
dat daarbij niet eens beproefd werd de wederspraak van hetgeen
voorkomt in de Memorie van beantwoording , over het onderscheid
van die ligchamen en hun geheel verschillenden werkkring ,
zag ik weldra al de artikelen , stuk voor stuk doodgeslagen , herleven in redelijken welstand. Ik voeg er bij : Indien dit argument
zoo peremptoir is , van waar dat de gemeenteraad te Rotterdam en
elders er niet op gelet heeft ? is er dan nu te Rotterdam of elders
reeds velerlei botsing en verwarring ontstaan ?
Ten vierde omdat ik omtrent een ander argument van denzelfden spreker,, in zijne bestrijding , gansch niet onbezorgd ben. Immers heeft hij zich vooral tegen het partiele van den maatregel
verklaard. Ik herken den vrierid van codificatie , maar, bij die vrees
voor partiele regeling, zij men althans ook aan het periculum in
mores gedachtig; te meer nadat men ons zoo even dit gevaar van
uitstel , met donkere en niet te donkere verwen , afgeschilderd heeft.
Door dergelijke fragmentarische regeling zal , zegt men , de algemeene regeling worden geprejudicieerd. Ik stel er tegen , dat het
eene proefneming is , welke , gelukt ze , steunpunt , mislukt ze,
waarschuwing voor den wetgever zijn zal. — Er is gesproken van
het onafzienbare veld der medische politie, maar mag men dan verlangen dat geen enkele poging tot gedeeltelijke voorziening worde
gedaan , eer op het onafzienbare veld alles in behoorlijke orde
worde gebragt ?
Eindelijk , omdat ik vrees dat er in deze zitting weinig tot stand
zal worden gebragt. De Kamer oefent scherpe kritiek nit ; het
is goed en loffelijk ; het is pligt en roeping ; mits , door de kunst
van afbreken , de kunst van opbouwen niet worde verleerd. De
wet op de Banken van leening , na vierdaagsche discussie bijna
tot stand gekomen , wordt ingetrokken ; de wet op het Lager onderwijs , die de hoofdgedachte dezer zitting scheen , zal welligt niet
in discussie worden gebragt. Ik zeg met den voorsteller : „al is
het niet volkomen goed, doe toch iets.'' Indien dit voorstel goed
is , zou het kunnen gebeuren dat het de schoonste parel ware,
die aan de parlementaire kroon der zitting van 1855 op 1856 zal
worden. gehecht !
,

Na de verwerping van Art. 1 met 29 tegen 22 stemmen trok de beer
Wintgens het voorstel in.
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21 Nov. 1856.
*: Scherp en langdurig was de beraadslaging geweest over eene interpellatie van den heer Hoynck van Papendrecht aan den Minister van J ustitie wegens eene Circulaire omtrent geheimhouding der aanbevelingslijsten
van regterlijke ambtenaren. Daar de behandeling der begrooting reeds een dag
uitgesteld was , achtte ik te meer wenschelijk , dat aan deze discussie een
einde gemaakt wierd. Ik vroeg het woord voor eene motie van orde.

De motie strekt om de discussie to sluiten. Het is eene soort
van motie waartegen ik doorgaans gekant ben. Ik heb van het
smoren van discussie een afkeer, maar niemand zal aan deze motie
de beteekenis van sinoren in ongunstigen zin kunnen hechten.
Ook eerbiedig ik het regt zoo van den interpellant als van den
Minister om nog het woord te voeren , ofschoon ik het wenschelijk
zou achten dat van dit regt geen gebruik wierd gemaakt. Ik zal
mij niet vermeten over de zaak zelve eenig oordeel te vellen. 1k
zal mij niet vermeten iets in het midden te brengen ter toetsing
van hetgeen gisteren en heden over en weder gezegd is. Hoogstens , zoo het mij vergund is het geheim van mijn gemoed , van mijne
raadkamer te openbaren , zou ik welligt zeggen : „Iliacos intra muros
peceatur et extra." Hoogstens zou ik de gissing wagen : men zal , bij
nader en kalm overleg , van weerszij den erkennen dat er in de
warmte der improvisatie wel eenig woord hetgeen men gaarne
terugnemen zou, is ontvallen. Maar ik veroorloof mij de motie
te doen , vooreerst omdat deze discussie tot geene uitkomst zal leiden. Niet ligt zal iemand verlangen dat de Kamer nu in een
onderwerp , zoo verschilleud beoordeeld , zonder geregeld , voorbereidend onderzoek , kome tot een besluit. Ik verlang het einde
der discussie ten tweede, omdat an ders wat we reeds betreuren , ook
verder gebeuren zal zoodat het sluiten geheel is in den zin, eener
soort van verzoenende politiek , zelfs door heu , welke (gelijk ik)
zeer polemisch zijn , wenschelijk gekeurd. In de derde plaats verzoek ik sluiting , omdat , indien we voortgaan , de werkzaamheden
voor heden aan de orde gesteld , niet zullen afloopen. Ik plaats
mij op neutraal terrein. Er is geen sprake van eene motie v6Or
of tegen het Ministerie. De begrooting zal overvloedige gelegenheid geven om te doen uitkomen wie al , wie niet , en in hoever
hij ministerieel is. De motie is in het belang der Kamer, in het
belang der Natie : ook op het proportioneel gewigt van hetgeen
hier ter sprake komt, moet worden gelet. Zou het goed wezen
de begrooting andermaal een dag te doen wijken, en dat nog wel
nu de discussie, in moeijelijke omstandigheden, reeds later dan
gewoonlijk begint
Na een woord ten gunste der motie door den heer van liappard , werd
ze zonder hoofdelijke stemming aangenomen.

BUL AGE.
*** Ter beoordeeling van de wijs waarop ik gewoon was gebruik te waken van het
regt van correctie, is het mij aangenaam hier bij eene , naar ik acht , met de uiterste
naauwkeurigheid vervaardigde copie te kunnen overleggen der stenografische opteekening
van mijne rede van 10 Julij 1857.

Mijnheer de Voorzitter ! Ik heb gisteren de aandacht der Kamer een
geruimen tijd moeten bezig houden over eene quaestie, geheel afgescheiden van alle politieke beschouwingen; thans zal ik mij voornamelijk bepalen bij de politieke quaestie, gelijk die zich in art. 22 concentreert,
omdat dit artikel gezegd wordt te bevatten de reden, waarom het vorig
Ministerie vervangen is door dit Kabinet. Ik zal dat evenwel voornamelijk doen ter verdediging, ik zal dat doen om de aanklagten op te
nemen, die door dit Ministerie, in verband reeds met de verklaring van
den Minister van Justitie op 25 November, tot op den huidigen dag
gerigt zijn tegen de kleine minderheid, gelijk zij doorgaans in de Ministeriele stukken genoemd wordt. Ik wensch eerst eenige algemeene punten kortelijk op te geven, ter resumtie, zoo mij voorkomt, van de beraadslaging over het punt, waartoe wij nu zijn geraakt, en ik zal vervolgens
zoo kort mogelijk de Ministers en die leden beantwoorden, die het woord
regtstreeks of zijdelings tegen mij hebben gevoerd, om dan te komen tot
het voorname punt, waarmede ik mij heden wensch bezig te houden:
het regt en de pligt van parlementaire verdediging.
Ik zal dus mijns ondanks de aandacht der Kamer nog eenigen tijd
moeten vragen. Ik acht, na de wijze, waarop beide Ministers, en vooral
de Minister van Binnenlandsche Zaken , mij beantwoord of niet beantwoord hebben, dat ik het regt zou hebben (en ik zou er ook toe geneigd zijn) om een volkomen stilzwijgen te bewaren; maar ik heb mij
afgevraagd : zou dat overeenkomen met den pligt, dien ik hier to vervullen heb ? Behoor ik niet aan to toonen, als lid van eene kleine
minderheid , dat men die niet met een ad terminos non loqui tot zwijgen behoort to brengen ? Behoor ik ook niet als lid dezer Kamer , to
handhaven het regt van eene kleine minderheid in het belang van de
zaak? Is het niet wenschelijk, wanneer men let op den aard van het
Parlementaire Staatsleven, dat juist bij eene beraadslaging als deze aan
eene kleine minderheid, ook wanneer hare stem op het eindresultaat geen
invloed kan hebben, haar toch de gelegenheid worde gegeven om met
volkomene vrijheid on ruimte hare denkbeelden to ontwikkelen ? Ik heb
in de discussie meermalen, on vooral van de zijde van bet Ministerie,
hooren spreken van he rekken van de discussie. Tegen dat denkbeeld
moet ik opkomen, ik zal althans deze Vergadering de beleediging niet
aandoen van to onderstellen, dat, zoolang zij meent dat een spreker (al
is het ook gebrekkig) verlangt iets to kunnen bijbrengen, dat tot toe-
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lichting van de zaak kan strekken, vooral in eene discussie als deze,
het woord rekken van de discussie hier zou mogen worden gebruikt. Ik
zal daarenboven doen opmerken, dat ik geloof, dat men, in en buiten
de Kamer, overtuigd zal zijn, dat de discussie over deze wet, in betrekking tot hare belangrijkheid, niet wordt gerekt, men behoeft alleen
te letten op welke wijze en hoe spoedig een der gewigtigste artikelen
dezer wet , — het gewigtigste na dit — art. 16, door deze Kamer is
behandeld en aangenomen ; en wanneer men eene vergelijking wil makers
van de wijze, waarop deze wet door het Ministerie behandeld wordt, men
denke slechts aan de zorg, waarmede dit Kabinet behandeld heeft de
wet op de jagt en visscherij.
Verder voeg ik hierbij , dat de Vergadering, juist door de behandeling,
welke mij van de zijde van den Minister van Binnenlandsche Zaken is
te beurt gevallen , zeker niet een, maar welligt verscheidene uren heeft
gespaard, zoodat ik mij vlei dat een dier uitgespaarde uurtjes thans aan
mij zal worden verleend.
Nog een argument vind ik in de Arnhemsche Courant, welke ik zoo
even ontvang, en die haar hoofdartikel aldus aanvangt : „ Met sneller gang
dan verwacht werd, vorderen de discnssien op de onderwijswet ten spijt
van eene kleine rninderheid." Bij eene wet als deze , die voor het yolk
van zooveel gewigt is, is het zeker van belang, dat die kleine minderheid , welke toch een groot deel van het yolk vertegenwoordigt en wel
dat gedeelte, dat deze wet met schrik te gemoet ziet, in het ruime genot
der parlementaire vrijheid worde gelaten. Tot uwe geruststelling voeg
ik hier echter bij , dat ik mij , zoo veel mogelijk , zal bekorten en mijne
beschouwingen tot enkele punten zal terugbrengen.
Vooreerst eenige opmerkingen om te constateren waartoe de discussie
ons nu gebragt heeft.
Indien , 't geen ik niet onderstel, het woord Christekke wegvalt en
indien het boven alle bedenking is, dat de vierde alinea zal verworpen
worden, dan is deze wet, volgens de eigen verklaring van den Minister
van Justitie, deze/de wet , waartegen het petitionnement gerigt was , dat
tot de vorming van dit Kabinet heeft geleid.
Ten tweede. Indien het woord Christelijke in de eerste alinea blijft,
dan is deze wet erger. Ik handhaaf dit woord, omdat er heiligschennis
begaan wordt in verband met art. 16, en dit is het eenige gezigtspunt ,
waarin ik dit woord gebruikt heb. Wanneer de Jood en de Christen,
volgens art. 16, vereenigd worden, zoodat juist het kenmerkende van het
Christendom wegvalt en men daarbij een Christelijken titel voegt, dan
noem ik dit heiligschennis.
Bovendien zal deze wet erger zijn, omdat men nu, niettegenstaande
alle uitlegging, zal geven een steun aan eene zeer verkeerde praktijk, aan
eene voor de minderheden zeer gevaarlijke praktijk. Ik ben niet tegen
de verzachting van de verkeerdheden van een beginsel in de praktijk,
maar dit is iets geheel anders dan , wanneer men eenmaal een beginsel
heeft aangenomen, dit beginsel door de praktijk ten eenenmale te verloochenen, en zulks op eene wijze, welke eene kiem van tweedragt in
het land werpt.
Ten derde. Naar het mij voorkomt , zal deze wet met eene overgroote
meerderheid worden aangenomen. Dit zal gebeuren door diezelfde zucht
tot afdoening wij hebben het gehoord tiles finiri oportet
waaraan
wij reeds nu voortreffelijke wetten te danken hebben, als die op het regt
van vereeniging en vergadering , op de ministeriele verantwoordelijkheid ,
op het armbestuur. Het zal ten anderen gebeuren op grond eener dub-
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belzinnigheid. Had men de dubbelzinnigheid in het woord Christelijk
weggenomen, de wet zou waarschijnlijk niet zijn aangenomen. Wij hebben gisteren den Minister van Binnenlandsche Zaken de Roomschen hooren
geruststellen door te zeggen : er zal geen godsdienstig onderwijs ex professo gegeven worden. Er zal dus een accidenteel , een occasioneel onderwijs gegeven worden, en met het oog daarop moet ik volhouden ,
't geen ik gisteren zeide, dat dit zal wezen het proselytisme in zijne gevaarlijkste strekking.
Van den anderen kant heeft de Minister van Justitie dezen morgen
(zoo ik hem althans wel verstaan heb) eene andere gedachte op den voorgrond gesteld: stride neutraliteit ofschoon ik hier en daar wel uitdrukkingen heb gehoord, die mij doen betwijfelen, of hij wel homogeen was
met de rede, gisteren door den Minister van Binnenlandsche Zaken gehouden.
Ten vierde. Ik geloof, dat niemand de juistheid mijner aanmerking
zal betwisten , dat de groote meerderheid dezer Kamer homogeen is met
het Ministerie, — die groote meerderheid van 1856 wel bij uitnemendheid. En waarom die meerderheid bij uitnemendheid ? Omdat zij de
wet als haar werk beschouwt en het Ministerie als haar werktuig , dat zij
niet verbreekt eer het werk volbragt is.
Mijne vijfde aanmerking is : dat de slotsom van al hetgeen hier in
deze dagen gebeurt, hetzij het woord : „ Christelijk” in de wet blijve of
niet, Diet anders en beter kan uitgedrukt worden dan met het woord,
hetgeen in deze Kamer en op het Staatsregtelijk gebied een zeker burgerregt verkregen heeft: dat zal zijn een erger politieke misstap dan in 1853.
Mijnheer de Voorzitter, ik kom tot het tweede gedeelte van mijn betoog, waarin ik kortelijk de beide Ministers wil beantwoorden, in zoo
verre de een tot mij gesproken heeft , en dan nog opnemen het een en
ander uit hetgeen ik van andere sprekers gehoord heb.
Eerst de Minister van Binnenlandsche Zaken. Deze heeft eene aanmerking gemaakt, die ik op parlementair terrein niet verwacht had. Hij
heeft gewezen op de aangenaamheden van het lommerrijk buitenverblijf,
waar ik mij beyond, in tegenstelling met zijne moeijelijke positie en zijne
verpligting om den gang der parlementaire discussien te volgen. Ik geloof evenwel , dat de Minister die uitdrukking niet zou gebezigd hebben,
indien hij zich afgevraagd had : Vooreerst, of er wel in eene parlementaire vergadering een toestand kan zijn, moeijelijker dan de mijne in
deze dagen? en ten andere: of er voor een Minister van Binnenlandsche
Zaken, die eene onderwijswet te verdedigen heeft, wel eene gemakkelijker
positie kan wezen dan de zijne, omdat hij zelfs door zijne ergste wederpartijders in het tot stand brengen van die wet ondersteund wordt?
Eene tweede aanmerking betrekkelijk hetgeen meermalen, hoewel ik
geloof ten onregte, in deze Kamer tegen mij aangevoerd is. De Minister heeft gezegd : hij kan mij niet volgen in mijne hooge beschouwingen,
in die verheven spheren, waarin ik was geraakt. Maar ik moet opmerken : vooreerst, dat die hooge spheren in onmiddellijk verband staan
met den aard en de natuur van deze wet. Ik zie geen kans voor eene
behoorlijke behandeling der vraagstukken, die met deze wet in onafscheidelijk verband staan : wanneer men in de lage spheren verlangt te blijven.
Ik geloof, dat hier nu juist uitkomt hetgeen meermalen gezegd is , dat
bij het godvruchtige gedeelte van ons yolk, dat in dergelijke quaestien
belang stelt, soms meer dan bij de schranderste politici gelegenheid is
om een oordeel over die quaestien te vellen, omdat wij in onze spheer

dikwerf door bijkomende omstandigheden verhinderd worden te doorzien
42*

— 64 —
wat zij gemakkelijk doorgronden. Ik geloof niet, dat het iemand hunner
zal bevreemden dat ik in die spheer geraakt ben.
1k moet bij deze gelegenheid verklaren , dat de bewering van den
Minister van Justitie, dat ik deze Vergadering heb willen mengen in
den twist tusschen Stahl en Bunsen, mij zeer heeft verwonderd, omdat
hij zelf ons op dat terrein heeft gebragt door aan de Vergadering te
verkondigen , dat daarin de oorsprong lag van ons geschil , waarop ik
den invloed heb willen doen uitkomen , dien de Bunsensche theorie op
des Ministers handelwijze ten opzigte van deze wet gehad heeft , want of-.
schoon de Minister Bunsens werk nog niet gelezen heeft, zal de strekking daarvan hem toch wel zijdelings ter oore zijn gekomen.
Eene derde aanmerking van den Minister van Binnenlandsche Laken.
De Minister heeft gezegd : die kleine oppositie heeft niet eens beproefd
om bij gelegenheid van deze wet een voorstel te doen, een amendement
aan de Kamer voor te dragen. 1k antwoord daarop vooreerst : indien
dat had moeten leiden om ons stelsel kenbaar te maken , zoo geloof ik
dat ook nog in deze zittingen , onder anderen door mijn geachten vriend
uit Amersfoort (den heer van Reede van Oudtshoorn), aard en strekking
onzer wenschen behoorlijk is toegelicht. 1k geloof buitendien , dat het
reeds dikwerf geschied is, en het is niet te verwonderen, zoo de Minister van Binnenlandsche Zaken niet bekend is met al hetgeen daaromtrent twee jaren lang Kier is verhandeld, nog niet vat — en ik zal niet
beproeven het hem duidelijk te maken — wat het onderscheid is tusschen gezindtescholen en scholen , voor de gezindten bruikbaar.
Maar ten andere moet ik doen opmerken , dat, wat het voorstellen
van dergelijk amendement betreft, ook het beste amendement , in onzen
zin , geest en rigting voorgesteld , — al kon het ook de goedkeuring
verwerven van sommige Ministers, gelijk zij namelijk vroeger dachten
dat niet was in den zin der groote meerderheid van 1856, waarmede
op dit oogenblik het Ministsrie zoo homogeen is , in deze Kamer niet
eens zou kunnen worden het onderwerp van eene ernstige discussie ; en
ziedaar de vrucht van uwe politiek ; de vrucht van de politiek van het
Ministerie, dat een amendement, hetwelk niet volkomen is in den zin
der meerderheid, tegen hetwelk het Ministerie gevormd is, in deze Kamer niet eens meer zou hebben den kans van eene ernstige discussie.
Ik moet met een enkel woord — en dit is mijne laatste aanmerking
omtrent hetgeen de Minister van Binnenlandsche Zaken heeft gezegd
volharden iu hetgeen ik gezegd heb omtrent het inconstitutionele van
aan te nemen eene voorloopige sanctie van den Koning door de inzending van een wetsontwerp. 1k moet herhalen , zonder eenigzins te wenschen in ontwikkeling te treden, dat dit strijdt en tegen de vrijheid van
parlementaire discussie en tegen de onafhankelijkheid van de Kroon,
en de beteekenis, waarop ik gisteren doelde, de beteekenis, die de zinrijke motie van orde van ons geacht medelid uit Arnhem bij art 16 ,
welke motie de mijne verslonden heeft —, had , was : wij begrijpen
het ook wel , maar wij wachten met eene discussie daarover , tot dat
deze wet tot stand zal zijn gekomen.
Ik kom tot den Minister van Justitie. 1k zal slechts zeer enkele punten en ook zeer kort kunnen opnemen. 1k moet eerst deze aanmerking
maken, dat de natuur van het onderwijs, op de gemengde school vooral, waarvan in deze discussie gedurig sprake is, niet is afhankelijk van
eenig woord , dat in deze wet gebragt wordt , en dat de vraag : welk
het Christelijk onderwijs zal zijn, hetwelk ook bij vereeniging van Christenen en Israelieten kan gegeven worden , niet beslist moet worden naar
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de meening van een Israeliet, al is hij ook lid der Tweede Kamer, hetzij
naar de meening van een Rabbijn of een Opper-rabbijn, omdat er in alle
gezindheden, als ik mij zoo mag uitdrukken, Rabbijnen of Opper-rabbijnen zijn, die wel eens de regten hunner kerk miskennen. Die vraag
moet, na de min of meer gemoedelijke uitlegging, die de Minister van
Justitie dezen ochtend gegeven heeft, enkel en alleen beslist worden door
den card der inrigting ; en dan zeg ik : waar Christenen en Israelieten
vereenigd zijn , daar moet gij , als gij billijk , regtvaardig en opregt wilt
zijn, nit de volksschool het kenmerk van het Christendom wegnemen.
Gij moet bet zout zouteloos maken, gij moet komen tot het systeem van
strikte neutralitPit ; en als gij dit systeem verlaat, dan zal er, ook zonder opzettelijke poging , altijd op de school zijn proselytisme. Daarom
— en dit is mijne tweede aanmerking heb ik, hebben onze vrienden, heeft men buiten de Kamer zich veroorloofd , aan deze wet en bepaaldelijk aan dit artikel eene zoo sterke qualificatie te geven , waartegen
het Ministerie is opgekomen. Ik zal die qualificatie niet in het breede
verdedigen; ik zal mij bepalen den Minister te herinneren, dat een van
zijne, een van onze vrienden, iemand, die vroeger, v6Ordat hij dergelijke wet gezien had, het Ministerie heeft verdedigd, dot deze scherpzinnige man juist den titel van Christelijk , aan deze wet gegeven , heeft
gequalificeerd als onzedelijk woordenspel, en als de Minister van Justitie
later den tijd zal hebben om het werk van Bunsen te lezen , dan raad
ik hem aan ook een uitmuntend artikel te lezen, voorkomende in het
hem bekende tijdschrift „Ernst en Vrede," ik meen van de maand
Eene derde aanmerking op de rede van den Minister van Justitie
betreft de betrekking van vrucht en wortel. Ik bepaal mij daaromtrent
aan te merken, dat, zoolang men wil verband tusschen de vrucht in de
school en den wortel buiten de school, zoolang men wil verband tusschen
de zedekunde in de school en het leerbegrip daarbuiten, dat zoolang ook
de onderwijzer noodzakelijk zijne subjectieve beschouwing, zijne eigenaardige opvatting van den wortel zal overbrengen op de vrucht, en dat
nu juist in die werking gelegen is hetgeen ik genoemd heb het meest
gevaarlijke proselytisme.
Een ander punt, waaromtrent ik ook zeer kort kan zijn. De Minister
heeft tusschen ons eene verdeeling gemaakt en hij heeft ons , wat de,
godgeleerdheid betreft, bet verstand gegeven, maar voor zich het geweten genomen. Nu geloof ik toch dat hij ons misdeeld heeft. 1k geloof dat een en ander gepaard moeten gaan, dat het verstand de rigtsnoer moet zijn voor het geweten en de drijfveer voor het hart.
Ik wil niet veel meer uit de rede van den Minister van Justitie beantwoorden , omdat ik bijna zou durven zeggen , dat er een tijd zal komen, waarin niet al hetgeen door hem gezegd is, met genoegen door
hem zal worden herdacht.
Eene aanmerking moet ik nog opnemen , die veel gewigt heeft. De
Minister heeft gezegd : de Bijbel zal niet uit de school worden geweerd,
men behoeft aan de goe gemeente niet voor te leggen, dat Gods woord
uit de school zal worden verbannen ; en waarom niet? omdat men den
Minister onderrigt heeft, dat men in deze en gene localiteit buiten de
school aan Protestantsche kinderen den Bijbel ter lezing geeft en dat
hij zich vleit, dat dergelijke schikking op meerdere plaatsen tot stand zal
komen. Nu dunkt mij , dat de Minister geen sterker argument kon aanvoeren om aan te toonen, dat de Bijbel uit de openbare school, als
Rijks-installing, geweerd wordt. Hetgeen hij nu aan de Kamer voordraagt, is een bewijs, dat buiten de school maatregelen zullen kunnen
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genomen worden om de nadeelen van de wet te neutraliseren, en nu zeg ik:
wij mogen voorzeker niet het kwade doen, opdat het goede er nit voorkome.
Ik zal nu overgaan tot eene redevoering, waaromtrent ik eene aanmerking aan de Kamer wil onderwerpen ; ik acht de rede van den geachten afgevaardigde uit de hoofdstad , den heer Baud, van veel gewigt.
Ik moet den beer Baud danken , dat hij zoo duidelijk en zoo krachtig
heeft doen uitkomen , dat in deze wet ligt een kiem van gewetensdwang,
ook bij de meest volkomene vrijheid van bijzonder onderwijs, door deze
organisatie van de openbare school. Nu heeft die geachte spreker, die
evenwel waarschijnlijk voor de wet zal stemmen, daartegenover zijne bezwaren gesteld, vooreerst een finantieel bezwaar, ten tweede de moeijelijkheid om art. 194 der Grondwet te herzien wegens het twistvuur, dat
daardoor zou kunnen ontstaan. Nu waag ik de opmerking dat, indien
het beweren van den geachten spreker juist is, — en ik acht het volkomen juist, dat in deze wet ligt een kiem van gewetensdwang,
geene andere consideratien daar tegenover gewigt kunnen hebben. Ik
geloof niet, dat zulk eene wet op den duur bestaanbaar is en dat er
geene erger oorzaak van twistvuur kan zijn , dan het smoren van een
kiem voor eenigen tijd, die de gewetensvrijheid aantast.
Dat geachte lid heeft mij de vraag voorgelegd : welke zou dan uwe
redactie zijn van bet nieuwe art. 194 der Grondwet ? Hij zal waarschijnlijk niet verlangen, dat ik die redactie dadelijk zal formuleren, maar het
denkbeeld zou wezen, dat in eene dergelijke kwestie van zoo overwegend
belang de wetgever behoort vrij te zijn ; hij behoort vrij te zijn eene
keuze te doen tusschen de onderscheidene systemata; hij moet kunnen
nagaan, of bet onderwijs geheel bij den Staat zal blijven ; of het systeem
van de afzonderlijke school zal bestaan, dan wel of bet niet beter zou
zijn het onderwijs geheel over te laten aan de onderscheidene kerkgenootschappen, in een woord, hij moet vrij zijn en moet hij door de
Grondwet niet aan banden gelegd worden. En waarom niet ? Omdat
de Grondwet, indien zij nuttig voor een yolk zal zijn, de uitkomsten
van den historischen vooruitgang moet opteekenen , maar niet de Natie
in eenen allergevaarlijksten boei knellen.
Ik kom nu aan bet derde, aan het voornaamste gedeelte van mijn
betoog. Ik wensch nu de kleine minderheid te verdedigen tegen de aanklagten . die door het Ministerie tegen ons gerigt zijn. Wij zijn ondankbaar! Nog gisteren heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken zich
verwonderd, dat die ondankbaarheid nog z66 ver gedreven wordt na de
aanneming van art. 16, dat wij nog zoo veel moeijelijkheden ten aanzien
van de redactie van art. 22 betoonen. Ik kom bier aan een moeijelijk
punt en ik gevoel , dat ik bier ondersteund moet worden door de welwillendheid van de vergadering. Evenwel stel ik op den voorgrond,
— en om over deze zaak te kunnen spreken is dat noodig dat ik
bier niet eene gunst vraag, maar de eerbiediging van het regt, hetgeen
iedereen, hetgeen bovenal eene kleine minderheid, en hoeveel te meer
als zij in een toestand is als waarin wij zijn, heeft om in haar regt van
zelfverdediging gehoord te worden. Maar desniettemin meet ik meer
dan ooit (le welwillendheid der Kamer verzoeken, omdat ik gevoel, dat
ik door die welwillendheid, ik zou bijna zeggen door die gespannen aandacht , moet ondersteund worden , ten einde met genoegzame duidelijkheid en juistheid mijne denkbeelden hieromtrent te kunnen formuleren.
Ik heb mijzelven beperkt in het behandelen van deze kwestie door te
zeggen , dat ik mij in mijne zelfverdediging zou bepalen tot het geven
van die inlichtingen , waartoe ik bevoegd en verpligt ben.
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Ik wensch deze zaak uit een hooger standpunt te behandelen, volstrekt
niet uit het standpunt van eenige persoonlijke onaangenaamheid of vete.
Ik wensch deze zaak uit het oogpunt der geschiedenis te behandelen.
Ik geloof dat en de Kamer en de natie het regt heeft, dat iedereen,
die daartoe in de gelegenheid is, tracht ik herhaal, tracht
zooveel hij daartoe bevoegd en verpligt is, eenig licht te verspreiden over
eene raadselachtige bladzijde van onze geschiedenis, die en voor het verledene belangrijke nitkomsten opgeleverd heeft , en ook voor de toekomst
nog belangrijken invloed op bet lot van het vaderland hebben kan.
Ik zeide , dat ik mij zou verdedigen tegen de aanvallen van he Ilinisterie , van 25 November of tot op den huidigen dag. Bet Ministerie.
En hier moet ik nu noodwendig den Minister van Justitie van het Ministerie isoleren.
Isoleren. Hij alleen is belast geweest met de vorming van het Kabinet.
Hij alleen heeft de mogelijkheid voorzien van dat voorzieningsmiddel,
hetgeen nu in art. 22 aan de Kamer voorgelegd wordt. Ik mag deze
gelegenheid niet laten voorbijgaan , zonder mijne dankbaarheid te betuigen aan den Minister van Binnenlandsche Zaken, dat hij zich verledigd
heeft om de verdediging dezer wet op zich te nemen, omdat wij door
hem uit de moeijelijkheid gekomen zijn, waarin wij door het aftreden
van den vorigen Minister van Binnenlandsche 'Laken geraakt zijn, dat
hij ons de gelegenheid heeft gegeven tot deze discussie , die ook in de
enge grenzen , waartoe hij zelf Naar beperkt heeft, evenwel eenig licht
over den toestand van deze belangrijke kwestie zou kunnen werpen. 1k
zeide , den Minister van Justitie te moeten isoleren , niet om daarvan te
maken, in een kleingeestigen zin, eene persoonlijke kwestie tusschen ons,
maar, zoo als de staatslieden dit opvatten (ik zou mij zelven den naam
van staatsman niet durven geven) in den gebruikelijken zin van het woord,
zoo als het in onze gedachte gebezigd wordt. Hier staan tegenover elkander, door den loop der omstandigheden, twee mannen, die in onderscheidene betrekkingen geroepen zijn geweest om eenigen invloed op
den gang der zaken nit te oefenen. Hier staan tegenover elkander ik
zeg niet meer twee personen , want deze plaatsen kunnen spoedig ledig
zijn — de vertegenwoordigers van twee rigtingen, die onberekenbaren
invloed gehad hebben , en uit den aard der zaak nog zullen hebben, op
het lot van ons land. En nu zal ik geen oogenblik vergeten, en vooral
in deze discussie niet, bij de bebandeling van de opleiding tot de Christelijke deugden , de spreuk : waarheid betrachten in liefde. Ik stel den
Minister van Justitie ook voor, om mij niet onmiddellijk te antwoorden ,
zoo bij meent te moeten antwoorden, maar dit liever te doen bij de
discussie van de volgende alinea , die daartoe ook de gelegenheid zal
geven. Nu reeds zeg ik, dat ik naar alle waarschijnlijkheid op hetgeen
hij mij te gemoet zal voeren , een volkomen stilzwijgen zal bewaren. Ik
wil er bijvoegen, dat ik over alinea 4 niet zal spreken. Mijn gevoelen
daarover is genoegzaam bekend. Ik wil er nog bijvoegen, dat ik waarschijnlijk niet meer zal spreken in den geheelen loop der discussie over
de onderwijswet.
Ik wensch nu de aanklagt van den Minister , tegen de kleine minderheid en bepaaldelijk tegen mij gerigt, kortelijk te formuleren. Men
heeft gezegd of geeft te kennen : gij zijt het geweest, die deze quaestie
in de Kamer en in het land gebragt hebt ; gij zijt bet geweest, die op
den 30 November 1855 aan den Minister van Binnenlandsche Zaken,
gelijk in de Memorie van toelichting en beantwoording uitgedrukt wordt,
toen de verklaring als het ware hebt ontwrongen, dat de Staat niet was
—

— 646 —
een Christelijke Staat, gij zijt het geweest, die daarvan, in verband met
de onderwijswet, gemaakt hebt eene zaak van volk en kerk ; gij zijt het,
die daardoor grootendeels het petitionnement hebt uitgelokt; gij zijt het,
ten gevolge van wiens pogingen — en ik wil het woord „ opruijing"
niet gebruiken — de groote hoop is opgestaan ; gij zijt het, ten gevolge
van wiens handelwijze eene verandering van Ministerie tot stand is gekomen. En nu dit Ministerie tot stand gekomen is, wordt het door u
en uwe vrienden van het eerste oogenblik dat zijn gevoelen in de Kamer
bekend is geworden niet van het oogenblik der optreding — met
voorbeeldelooze felheid bestreden. Dat is ondankbaar, dat is, bijna gezegd, verraderlijk. Nu deprecieert gij die bijvoegingen, die in art. 22
ten uwen gunste gemaakt zijn. Mijnheer de Voorzitter, ik heb geen
ander antwoord dan dit : Toets de gehalte der sieraden. Wanneer gij
die van gelijke halte bevonden zult hebben, hetgeen groote waarde schijnt
te zijn , dan zullen die door u hoog worden gewaardeerd ; leg dan naast
het ontwerp van den Minister van Reenen het ontwerp, dat door u thans
voorgelegd is , en vraag dan , of er reden is om te klagen over ondankbaarheid van de kleine minderheid.
Maar er is nog iets, dat mij zelven raakt. Wat heeft de Minister van
Justitie op 25 November aan de Kamer gezegd ? Het was mij toen ,
in dien stand van zaken, v66r dat de onderwijswet was voorgedragen, onmogelijk daarop kortelijk te antwoorden : „Wist mijn geachte
vriend niet even goed als ik, als alle anderen, dat een anti-revolutionnair ministerie alleen denkbaar was met hem aan het hoofd ? Wist hij
niet, dat, toen de gelegenheid zich aanbood om een proef te nemen van
een anti•revolutionnair kabinet, mijn vriend onder degenen geweest is,
die deze proeve niet raadzaam hebben geacht ?" Meu voegt er nu bij,
in verband met hetgeen de Minister toen gezegd heeft : thans is het eene
zeer smartelijke illusie, waarop de Minister dienzelfden dag doelde, toen
hij zeide : „Ik beken, het zou mij eene zeer smartelijke illusie geweest
zijn, indien het moest blijken , dat de antirevolutionnaire riding van
mijnen vriend en bepaaldelijk van hem zoo exclusief, zoo onhandelbaar
ware, dat zij niet in staat zou zijn iets goeds te zien, te waarderen en
te ondersteunen dan hetgeen regtstreeks alleen van haar uitgaat." Daarop
volgt de bedreiging, dat, indien het zoodanig mogt blijken te zijn, de
geachte vriend buiten alle partijen zou moeten worden gezet.
Ik zal de kamer terstond plaatsen op het terrein, waarop alleen deze
teedere quaestie kan worden behandeld. Ik zal de vrijheid nemen op
den voorgrond te stellen , dat hetgeen toen de Minister gezegd heeft, in
verband met ooze parlementaire usantien, Of te veel Of te weinig was.
Ik zal er nog bijvoegen , indien hetgeen gij te kennen geeft, zoo is, wel
nu vraag dan vrijheid om volkomene uitlegging te geven, als door u
bedoeld wordt , maar dan ook volkomen, en niet z66 , dat door halve
explicatien op iemand onwaardige vermoedens kleven. Maar hetgeen ik
in deze Kamer wel kan doen , uit het oogpunt, waaruit ik deze zaak
behoor te behandelen , is te kennen te geven, welke in Mei 1856 de
opinie van het yolk geweest is, en waaruit men dus zal kunnen afleiden,
indien waar is, waarop de Minister doelde, wat mijne hoofdtrekken over
den toestand van het land geweest zijn. Mijne meening in Mei 1856,
nadat het petitionnement beantwoord was in deze Kamer en door groote
onverschilligheid en door een voorloopig verslag, hetgeen regtstreeks tegen het petitionnement gerigt was , mijne eerste gedachte was deze, dat
eene dergelijke wet, in den zin en geest van het verslag, in Nederland
niet mogt tot stand komen. Mijn tweede denkbeeld was , dat het oogen-
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blik tot de intrekking van de wet nog niet daar was en dat men de
discussie behoorde of te wachten, en vooral dat er geene verandering
van Kabinet, geene tusschenkomst des Konings moest geschieden. Mijne
derde gedachte was, dat er geen quaestie kon wezen van hetgeen men
noemt een anti-revolutionair kabinet, maar wel, overeenkomstig de usantien
die ten aanzien van de ministe•iele verantwoordelijkheid in ons land hebben veld gewonnen, een ministerie ad hoc, waarin, voor deze quaestie,
een beslissend overwigt aan iemand, die met de hoofdgedachte van het
petitionnement homogeen was, zou worden verleend.
Ik kom tot het teederste punt van alle. Iedereen zal onderstellen
en het natuurlijk achten, dat in een tijd, waarin dikwijls op gepaste en
ongepaste wijze mijn naam in de dagbladen en elders genoemd is , dat
ik mij afgevraagd heb, wat ik zou doen, indien inderdaad de aandacht
op mij viel. Mijne denkbeelden daaromtrent zijn in der tijd deze geweest, dat ik mijzelven voor dergelijke betrekking zeer ongeschikt keurde
en zeer weinig opgewektheid daartoe gevoelde , omdat ik en mijne vrienden meenden, dat onze beginselen van dien aard waren , dat ze eerst
nog door oppositie veld behoorden te winnen. Maar ik heb mij in dien
tijd ook wel eens voorgehouden, dat men niet ligt een dergelijk aanbod
zou mogen weigeren in een crisis, die gedeeltelijk ook op rekening van
onze rigting gelegd werd. Maar dit heb ik mij meermalen tot regel
gesteld , die ik meende dat te pas kwam , dat noch ik , noch iemand,
die dergelijke hooge betrekking aanvaardde, het mogt doen anders dan
ik zou denken, dat het moest geschieden. Hieromtrent heb ik nu juist
een verschillend standpunt met den Minister van Justitie. De Minister
van Justitie heeft in deze Kamer gezegd, dat hij het vertrouwen van
den Koning niet mag bediscuteren of betwisten. En nu meen ik juist,
en dat was de reden , die bij velen van mijne vrienden , die ook een
dergelijk aanzoek ontvingen, op den voorgrond heeft gestaan, dat men
nimmer eene dergelijke hooge betrekking moest aannemen, dan nadat
eerst tusschen de personen, die bestemd werden om dergelijk kabinet te
vormen, en in bijzijn van den Koning, gesproken was over de grondslagen, de lijn van operatie, als ik het zoo noemen mag, waarop het
kabinet zou behooren te berusten. Nog eene aanmerking, vooral noodig
na het standpunt, door den Minister van Justitie in zijne redevoering
heden en vroeger tegen mij aangenomen.
Nu de Minister belast werd met het vormen van een kabinet , welke
is daarvan mijn personele indruk geweest ? Die indruk is eenigzins geweest die van huivering. Hoewel de uitnemende talenten en het prijzenswaardig karakter van den Minister van Justitie mij welbekend waren,
wist ik toch, dat hij zoodanige bewijzen gegeven had van veranderlijkheid, van bewegelijkheid, van ondergeschiktheid aan de indrukken van
het oogenblik, dat ik vreesde , dat hij in dergelijke betrekking welligt
zou kunnen komen tot laden, die ons op een minder wenschelijk standpunt zouden plaatsen. Maar onmiddellijk moet ik er bijvoegen , dat ik
mij , en ik meen met regt, had voorgesteld, dat de Minister van Justitie,
niet in 't algemeen , maar in deze voorname quaestie — zoo als hij zelf
in de Kamer heeft uitgedrukt zou zijn een volbloed anti revolutionair.
Ik meende dat op grond van de levendige ondersteuning , die hij mij
in de gewigtige discussie van 1853 gegeven had , en omdat hij in Februarij 1856 onderteekend had eene petitie, waarin bijzondere scholen
werden gevraagd. Nu heeft de Minister van Justitie mij dezer dagen
in eene zijner redevoeringen gevraagd, of ik dan toen niet wist, hetgeen
ik nu zelf erken, dat hij nog eene tweede reeks van antecedenten had ?
-
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Dat wist ik wel, maar ik meende , dat juist de aanvaarding van het Ministerie, in verband met de omstandigheden, waarin het zich toen beyond, de verkiaring inhield, dat in deze quaestie de Minister van Justitie
juist eene beslissende keuze deed voor die zaak, die mij toen het best
in het geheugen was, omdat ze bevestigd was door het verzoekschrift
aan de Kamer.
Nu geloof ik — en de Minister zal het niet ontkennen, dat ik getracht heb aan zijne bedoelingen regt te doen wedervaren dat het
hierop nederkomt , dat hij zijne eigen beschouwingen gesteld heeft in de
plaats van de rigting, waardoor hij aan bet bewind gebragt werd. Dit
is nu juist een feit, dat ik in de parlementaire jaarboeken zonder voorbeeld noem , dat een man , bekend als voorstander van eene zekere rigting, wanneer hij belast wordt met de vorming van een ministerie ten
gevolge van het overwigt dat die rigting erlangde, onmiddellijk zich keert
tegen die rigting. Dit zou ik durven noemen politieke ondankbaarheid,
politieken ontrouw, politieke onbedachtzaamheid , omdat daardoor tegenover de groote meerderheid, die bestreden moest worden in plaats van
de rigting, die toch wortel in het yolk had, door hem eene individuele
meening gesteld is. Wat ik aan den Minister van Justitie zonder scherpbeid en met volkomene juistheid meen te mogen verwijten , is niet , dat
hij als staatsman en wetgever niet doet hetgeen hij verdedigd heeft als
dilettant theoloog , maar juist omgekeerd , dat hij de theorie van den
dilettant theoloog d6Ar gebragt heeft , waar ten gevolge van zijne ervaring als Minister, alleen te pas komt het standpunt van den wetgever
en staatsman , dat hij in deze Kamer anderhalf jaar verdedigd heeft.
Daarom ben ik zoo verbaasd geweest over het besluit van 5 Julij 1856,
waarin met an pennestreek alles wordt doorgehaald wat in den zin van
die rigting, waardoor het Ministerie ontstaan was, gedurende meer dan
een jaar op staatsregtelijk terrein was verrigt.
Wanneer ik tegenover de klagten van de Itegering onze klagt stel,
dan is zij deze : gij hebt u zelven en ons magteloos gemaakt en onbruikbaar. Gij zijt magteloos , circumspice I Gij hebt aan de groote meerderheid , tot welker bestrijding gij geroepen zijt , de hand gereikt en mar
dan ooit de oppositie gemaakt tot regerende partij. Maar ook ons hebt
gij magteloos gemaakt. Daaromtrent kan ik zeer kort ziju en mij bepalen tot eene korte opmerking , die duidelijk zal makers wat ik bedoel.
Al de krachten , die in de onderstelling dat gij een beter beginsel zoudt
aannemen , u twijfelachtig ondersteunden , zouden. wanneer gij uw standpunt bewaard hadt, u met geestdrift ondersteund hebben, en in de
tweede plaats, al de krachten, die ofschoon niet tot ons leger behoorende , zouden zich bij u hebben gevoegd , wanneer gij trouw waard
gebleven aan uwe staatsregtelijke belijdenis.
En de natie, die,-in 1856 eene zoo levendige belangstelling in deze
quaestie betoond heett, in welken toestand hebt gij haar gebragt ? Dien
toestand wil ik ophelderen met eene vergelijking : hetgeen mogelijk was
in 1856 is onmogelijk gewerden in 1857. Indien in 1856, na behoorlijke beraadslaging, waarop de aandacht van de natie ware gevestigd
geworden , eene behoorlijke behandeling van de quaestie plants had gehad,
hetgeen nu plaats heeft gehad bij de behandeling van art. 16, indien
in 1856 de gemengde school op eene dergelijke wijze door eene meerderheid was aangenomen , dan , dunkt mij , zou men niet geaarzeld hebben, althans in overweging hebben genomen, om op dit punt het Ministerie te veranderen en de Kamer te ontbinden.
Maar indien ik nu vraag : wat kan in deze zitting gedaan worden,
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dan kan ik daaromtrent geen stellig antwoord geven , maar alleen dit
zeggen : Met het oog op den toestand, waarin nu de natie verkeert , zal
ik mij althans nooit laten gebruiken, om regtstreeks of zijdelings deel te
nemen aan hetgeen men noemt, en waarvan wij in de laatste jaren helaas ! zoo veel hebben gehoord, eene politieke kunstbewerking. Hetgeen
ik bedoel zal ik duidelijker kunnen uitdrukken, wanneer ik nu eene
vergelijking neem , niet uit de hooge sferen , maar uit een ander gedeelte
van de natuur, dat mijn wensch altijd is geweest niet het galvaniseren
maar het electriseren van eene bevolking. En nu zijn wij weerloos en
nu is het leger ontbonden en nu moet ik nog met een enkel woord —
Diet om mij zelven te verdedigen of om mij zelven op den voorgrond te
plaatsen , maar omdat ik persoonlijk in deze zaak ben betrokken nu
moet ik nog met een enkel woord doen opmerken , wat de invloed is
geweest van dit Ministerie ook ten aanzien van mij zelven, en hoe of
die invloed, dien ik misschien zou hebben kunnen uitoefenen, onder den
indruk van de politiek van dit Ministerie in sommige opzigten verminderd is geworden. En ik wil daaromtrent twee woorden aanhalen van
hetgeen in openbare geschriften omtrent mij is gezegd geworden , vooreerst korte dagen na de optreding van dit bewind en ten andere nu.
Korte dagen na de optreding van het bewind, althans kort nadat het
systeem van het Ministerie eenigzins bekend was geworden, kwam er in
eene met uitnemend talent geschrevene brochure: Eene stem uit he yolk
lot het volk , waarin de antirevolutionnairen worden verguisd en de kracht
van het Ministerie werd gezocht in het verwijden van de kloof tusschen
het Ministerie en ons, kwam er, zeg ik , in die brochure het volgende voor omtrent den leider der antirevolutionnaire partij : „Welligt
dat daartoe heeft medegewerkt een min gunstige indruk, door den persoon van den hoofdleider der partij gemaakt : aan uitnemende talenten
scheen hij niet altijd te paren die openheid, waarop het Hollandsche
karakter zooveel prijs stelt, die kieschheid in de middelen , welke de
Nederlandsche natie ook bij hare staatslieden gaarne opmerkt, en de fijnheid zijner vormen, meende men, deed de bitterheid zijner polemiek
nog te meer uitkomen."
Die beoordeeling , onder den indruk van de politiek van het Ministerie, was het loon voor hetgeen door ons bij de optreding van dit Kabinet gedaan was. En de tweede aanhaling is deze : dat men nu mijne
beginselen resumeert door aan het yolk te verklaren, dat het zijn beginselen van schijngodsdienst en van schijnvrijheid. Dat is de korte inhoud
van hetgeen gedurende eene vrij langdurige politieke loopbaan in mijne
geschriften en parlementaire handelingen te vinden is.
Evenwel niet alles is teleurstelling geweest. Ik geloof, dat bij al
hetgeen wij in dit jaar hebben ondervonden , de loop der omstandigheden
en tevens van deze discussie, ook een gunstigen invloed voor ons zal
gehad hebben en ik zal dat ook formuleren in korte opmerkingen.
Mijne eerste opmerking is deze : Het zal een groote winst zijn (en
nu moet ik hier een woord gebruiken , dat vele leden dezer Vergadering
niet znllen verstaan , dat in dezen kring bijkans onbekend is, terwijl ik
er toch prijs op stel , om het hier te brengen , omdat men bij nader
onderzoek zal bevinden , dat de rigting , die ik met dat woord karaktiseer, een onschatbaren invloed , niet op den gang der zaken uitoefent ,
maar op den geest gehad heeft) het zal , zeg ik , een groote winst zijn ,
wanneer uit den loop der omstandigheden blijkt, dat de etisch irenische
rigting , waarmede dit Ministerie homogeen is , medewerkt tot een stelsel , hetwelk in kerk en school , het yolk van het eenig noodige berooft.
-
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Mijne tweede opmerking is deze , dat deze discussie groot nut zal
doen , indien de Protestantsche Christenen zich zullen hebben overtuigd,
dat hetgeen wij en ook zij bedoelen , door eene nationale en Christelijke
opvoeding op de gemengde school niet verkrijgbaar is.
Deze discussie zal groot nut doen , indien men daardoor de overtuiging verkrijgt , dat de verbroedering tusschen Roomsch-Catholijken en
Protestanten en de ware volkseenheid door gedwongen vereeniging onmogelijk wordt. En ik voeg er nog bij , dat bij eene schijnbare nederlaag ook groote winst kan worden gedaan : ik zou durven verzekeren ,
dat voor die kleine minderheid in dit jaar de volks-sympathie schijnt
verdubbeld ; ik zeg meer, ik zeg dat bij iedereen , die prijs stelt op
vastheid van beginselen , die sympathie verdubbeld is; ik durf zeggen ,
dat bij de meeste leden dezer Kamer — niettegenstaande alle verschil
van politieke inzigten --de sympathie voor die kleine minderheid vermeerderd is.
En nu ten slotte , mijnheer de Voorzitter ! nog een enkel woord aan
den Minister van Justitie en aan den Koning, die ons regeert.
1k heb onlangs den Minister van Justitie genoemd mijn voormaligen
en rnijn toekomstigen vriend. Het is goed , geloof ik , dat de naam van
vriend in de Kamer niet meer genoemd wordt. Hem zal dit niet verwonderen , wanneer ik zeg, dat hij mij en mijnen vrienden , zonder het
te willen , bittere smart heeft veroorzaakt. Men spreekt wel eens van
eene verdubbeling van dienstjaren in eene campagne , ik geloof dat dit
dienstjaar, deze campagne voor mij althans meer dan een dubbel jaar
mag genoemd worden.
De Minister van Justitie heeft ons bittere smart aangedaan met het
oog op 't geen wij houden voor de ware belangen van Koning en Vaderland. En toch, ik ben overtuigd dat hij daartoe gebragt is door
den invloed eener bepaalde theorie. Het is eene behoefte mij te vleijen,
dat ik waarheid sprak toen ik zeide dat hij een exceptioneel man is ,
die zonder onopregtheid kan doen 't geen een ander zonder onopregtheid
niet zou kunnen doen. Nog geloof ik, dat zijne meeste afdwalingen bij
hem met eene edele drijfveer in verband staan.
1k wensch nog te zeggen en ik hoop dat hem dit niet onverschillig
zal zijn ter kenschetsing onzer wederzijdsche verhouding bij tijdgenoot
en nakomeling, dat ik, gedachtig aan de uitnemende diensten aan ons
land, bepaaldelijk aan het onderwijs bewezen, aan den moed, waarmede
hij met en boven ons in deze Kamer den srnaad onzer belijdenis heeft
gedragen , aan al 't geen hij voor ons is geweest, hem thans nog hoogschat , beklaag en liefheb.
Een woord over het petitionnement. Bij dat petitionnement, ik ontken
dit niet, hebben zich onedele bestanddeelen gevoegd , even als in 1853 ,
maar daaronder was toch eene edele gedachte verborgen , die veld zal
winnen onder het yolk; het was deze: de gemengde school mag niet
behouden worden, indien zij van al wat aan den Protestant dierbaar
is , beroofd wordt.
Een eerbiedig woord van dank aan den Koning, die ons regeert. Ik
prijs het in den Minister van Justitie, dat hij met de meeste openheid
de gedachte des Konings in deze Kamer heeft gebragt; dat de Koning
herhaaldelijk had verklaard zijne sanctie aan de wet van 1856 niet te
zullen geven. Nu wenschte ik , dat dit Ministerie kon goedvinden niet
te drukken op hetgeen door den Minister van. Binnenlandsche Zaken
gezegd is , maar de eer aan den Koning te laten , wat er ook gebeure,
en al wordt de Koning ook in een toestand gebragt van deze wet te
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moeten sanctionneren , van zich zoolang mogelijk daartegen te hebben
verzet en zijne sanctie eerst te hebben gegeven, na van de noodzakelijkheid daarvan ten gevolge der geheel vrije discussie over de wet in de
beide Kamers der Staten-Generaal te zijn overtuigd geworden.
Anderen , weet ik , hebben deze wet genoemd eene wet van tweedragt
en van gewetensdwang.
Nu zal, naar mij voorkomt, de verklaring van
den Koning in 1856 altijd eene eervolle bladzijde in zijne geschiedenis
beslaan. Zij zal toonen, dat de Koning in zijn verzet tegen deze wet
getrouw is geweest aan de leus van het vaderland en van zijn geslacht.
1k zeide eene wet van tweedragt en gewetensdwang. Eene wet van
tweedragt : dus heeft de Koning gedacht aan de zinspreuk van het VaEene wet van gewetensdwang : dus is
derla nd „ Eendragt maakt magt".
de Koning zoo lang mogelijk getrouw gebleven aan de spreuk van zijn
edel voorgeslacht : Je maintiendrai !
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wet voorloopige sanctie des Konings? II.
252* , 274*, 279*.
Scheepvaartwetten. II. 543-532.
School. Zie gemenyde s. , onderwijs, Grondwet, A. 194. school-godsdienst. II. 452.
wat wij op de openbare s. verlangen ?
II. 154. afzonderlijke s. II. 484r.
Schutterijen. II. 382.
Socialisme. II. 574.
Souvereiniteit Zie Oranje , Volkss.
Specialiteit en. Zie Ministers.
Staat en Kerk. Zie regt der Gez.: r. der
Bern. G. geen suprematie van het wereldlijk gezag. 24. geen heerschende Gereformeerde Kerk. 54. scheiding van K.
en S.? II. 268 , 272.
Staathuishoudkunde. II. 542-574.
Staatsalvermogen. 352 , 432. II. 272*, 248,
582.
Staatsbankroet (partieel). II. 538. Zie rentebelasting.

Staatscommissien. II. 471. St. C. v. Maart

V.
Verdraagzaamheid (christelijke) hier to laude.
II. 343, 349 vgg., 326.
Verkiezingen. 339. II. 460, 174, 610. Zie
kieswet.

II. 75, 262s.
Volharding. Stelsel v. v. II. 398.
Volk. Het v. 159. II. 173, 183, 231s, 543.
Zie Natie.
Volkenregt (revolutionair). II. 367, 386,
396, 404, 578.
Volkssouvereiniteit. 495, 304.
Volksvertegenwoordiger. 340.
Volkswaan. II. 546, 552.
Vreemdelingeu (toelating der). II. 577-580.
Vrucht en wortel. In het lager onderwijs.
II 280*.
Vrijheden der Natie. 173.
Vrijheid ook in het hooger onderwijs wenschelijk. II. 249 vgg.
Vrijzinnigen. Verwantschap der v. 142. Zie
VINET.

Liberalisme.

- 660 W.
Waalsche kerken. H. 263 vgg.
Waterschapsbesturen. II. 601-609.
Wet. 372. alvermogen der w. 383 , 423 ,
441, 444.
Wetgevende magt. II. 578. Zie gemeen

WILLEM II (Koning). 244, 240, 407. II.
435, 358, 392.
WILLEM III (Prins). II. 342, 358.
WILLEM III (Koning). 407. H. 158, 472,
289*.

Z.

overleg.

Zelfbehoud (ministerieel). 4 86.
Wettenmakerij. II. 250.
Wet van 4806 op bet 1. onderwijs. II. 73, Zelfstandigheid. 340.
Zielental II. 86. Vertegenwoordiging naar
93, 448, 484, 227*, 239*.
het z. 342. 290.
WILLEM I (Prins). II. 358, 580.
WILLEM I (Koning). 57, 442, 244, 407. -Zondag. II. 645.
Zooveel mogelijk. 348. II. 570, 572.
II. 435, 395 vgg. 434.

