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AI,LERJ,EI.

1. Men vraagt mij waarom, juist nu, ik In geen enkel
district genoemd word ?
Of het is omdat ik
het vertrouwen mijner geestverwanten in het geheele
vaderland verbeurd heb?
Zoo als rle .Á.rnhemsche Courant vermeldde, een onwaardig spel met de kiezers heb gespeeld?
Zoo als de Nieuwe Rotterdamsche Courant berigtte,
een lafhartig persoon ben, die anderen opwek en
~elf, als er te strijden valt, in het boekvertrek
schuil?
Niet aan mij, maar aan de kiezers moet antwoord worden
gevraagd.
2. Ons shióboletlt zij, gelijk het jaren achtereen was: 11 de
vrijheden ter christelijke pligtbetrachting onmisbaar; eerlijke
naleving en degelijke herziening van de schoolwet."
8. Niet de motie-Keucltenius is s1tióóoletlt; maar wel de

Iraria en .dl/erlei. Deze twee rubrieken, voor en achter, zijn
thans onmisbaar.
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goed- of afkrul'lllg van de gevolgtrekkillg die het l\1illlsterw
Cl' uit afleidt.
Het is een treffend slotwoord van Buijs: "Eischt gij
waarheid van de nieuwe Kamer, bouwt haar dan niet op
,een leugen, en zij zou op een leugen steunen, indien zij door
hare organisatie een echo konde worden van de onvergeefhjke woorden der Ministers: 11 11 De motie-Keuchenius heeft
de regten van de Kroon aangetast." "
4. Om de radicale leden te weren, behoeft men niet, met
tel' zl.ldestelling van een talloos. tal van grieven, een steunpunt te zoeken in de ml~enning der vrij heid die het levensbeginsel van een com;titutio1lCel gouvernement is.
5. Laat, bij de eerste stemming, onze kracht in het
opkomel\ van elken kiezer, ter benoeming van degelijke
vertegenwoordigers onzer eigen beginsels, worden gezocht.
6. De hoogleeraar yreede schr~jft dat hij niet gewild
heeft, door onderteekening van het Advies zijner ambtgenooten , "de zedelijke verantwoordehjkheid dragen der ver7.wakking van de niet reeds al te sterke Regering."
rrwee bedenkingen:
Meer dan iemand, verzwakt hij zelf het bewind, nu hij
dit motief v66r 31 October bekend maakt.
W ie een oog heeft op het politieke slagveld, ziet dat
het ministerie op sterven na dood is; zoodat , ook voor de
conservatieve rigting, thans de eenige vraag behoorde tc
zijn: niet hoe dit mini8terie kan worden ge8teund, maar
hoe tegen het aan8taande radicale Kabinet de kern eener
krachtige oppo8itie /ean worden gevormd.
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7. Ue kiesvereeniging Eenàragt maakt Magt te Arnhem
heeft nu officieel Keuchenius verloochend. Daartegen kom
ik op bij de kiezera van het district.
Dit hooger beroep zal, op grond van de consideranten
der aanbeveling, worden gemotiveerd.
8. Een volksvertegenwoordiger als Keuchenius, heeft u
niet noodig, Kiezers I maar gij hem. Of kent gij welligt
velen in het Land even berekend voor een aanstaanden
strijd over het Ckriattmdom hoven geloofaveràeelàheià tegen
THORBECKE c. a.? Is es: een rijkdom aan kandidaten, in
talent, en wat meer zegt, in karakter en in parlementaire
onverschrokkenheid, aan den man dien men n banierdrager
cener revolutionaire factie n genoemd heeft, gelijk?

EEN WOORD AAN DE KIEZERS.

IJ.

1. De Tweede Kamer is niet ontbonden, omdat zij verkeerd
geoordeeld heeft, maar omdat zij oordeelde; en de vraag
welke de kiezers op 30 October zullen moeten beslissen,
is dan ook niet: wat denkt gij van de motie Keuchenius,
maar: tot hoever reikt het regt van de Kamer?
2. De Tweede Kamer is ontbonden, omdat zij, zegt men,
inhreuk gemaakt "'eeft op "'et praerogatief van de Kroon.
3. Het oogmerk der verkiezingen is een duidelijke verklaring van de Natie te erlangen dat de Kamer dit wanbedrijf begaan heeft.
4. De Koning, in zUne Proclamatie, vermaant de kiezers om op 30 October met trouwen ijver gebruik te
maken van' het stem regt.
5. Aan de Natie wordt het verschil voorgesteld, als een
strijd tusschen eene Factie en de vrienden van Nederland
en Oranje.
6. Velen onzer, doorgaans warsch van politiek en daarom
allezins vatbaar om te worden misleid, zijn, door het opsteken dezer partij-leuzen, in verwarring geraakt. Als hewezen
aannemende wat te bewijzen wa8, zijn zij vervallen In een
zeer averegtsch vertoon van oranjegezindheid.
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7. De jammerlijke spraakverwarring, aldus ontstaan, zal,
na 30 October I ruime stof geven tot grievend zelfverwijt
en blootstellen aan welverdiende minachting en spotternIJ.
8. Te meer is deze overijling van hartstogteli.Jkheid
beklagenswaard, omdat de meeste kiezers allezins tot beoordeeling van het geschil bevoegd zijn, zoodat , indien men
de hoogsteenvoudige questie met eenige bedaardheid onderzoekt, de breuk spoedig zal geheeld zijn.
9. De verderfel~ke ligtvaardigheid ook van velen onzer
vrienden in deze dagen is allezins verklaarbaar uit dezelfde
onbekendheid met de eerste beginselen van het staatsregt ,
die, jaar in jaar uit, de hoogste volksbelangen aan de
m!f8tifieatiën van liberalisme en ongeloof prijs gaf.
10. De vraag waarop eene duidelijke 'IJ81'lclaring verlangd
wordt; namel~Jk of de motie-Keuchenius de regten van de
Kroon aangetast heeft? kun niet met ja worden beantwoord,
zonder regt te noemen wat onregt is en - hierop worde
uitdrukkehjk gelet - zonder de Nederlandsche Grondwet
omver te halen.
11. Dit is voor elk kiezer, die wil ingelicht zUn, duidelijk
gemaakt, door twee documenten voor de geschiedenis van
1866 van blijvende waarde.
a. Het advies van de meeste hoogleeraars in de regten; ook
van onze hooggeschatte geestverwanten de Geer en Gratama.
b. Het scherpzinnig, geestrijk. algemeen bevattehJk en
van billijke verontwaardiging gloeijend vertoog van den
hoogleeraar Buys.
12. Het Kabinet heeft eene anti-constitutionele ketterij
geplcegd.
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Een ketterij van de ergste soort. Om twee redenen.
Vooreerst , is de regtsvraag , ook volgens de hoogleeraa rs ,
zeer elementair, behoort tot het a h c der wetenschap, en
is evenmin een staatsregteliJk probleem als tweemaaZ twe~
vier een disputabele arithmetische questie.
Ten anderen, wordt hier de geheele grondwet, in haur
eigenaardigheid, als waarborg van gezag en vriJheid, 1I1ISkend en bedreigd.
13. Al het revolutionaire dat aan de motie Keuchelllu~
toegedicht is, komt vice verad voor rekening van het Kabinet. Zoodat de onvertsaagde verdediger der christeb.lkhistorische volksbelangen (dien men op 23 Augustus en
25 September in de verdediging der vrijheid van onder·
wijs gell,eel aUeen heeft laten staan) ten minste niet als
11 banierdrager eener revolutionaire factie"
aan den d~Jk
behoeft te worden gezet.
14. De kiezers-vereenigingen, en alle kiezers individueel,
zijn nu althans gehouden tot de verdere praktische gedragslijn die de eigenaardigheid van den grondwettigen regeringsvorm, zoowel als dCil trouw aan Koning en Vaderland, om
den ernst van het oogenblik, voorschrijft.
15. Thans, indien ooit, geldt voor ieder staatsburger. het
bevel van den atheenschen wetgever: Niemand mag neutraaZ
zijn I Iedereen, niet ten eenemaal onwaardig stemgeregtigde
te zijn, moet, in deze èn hoogstbelangrijke èn hoogsteenvoudige zaak, zich onverwijld een eigen meening vormen
en die tot voorlichting van anderen duidelijk uitspreken.
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16. Geen kiezers-vereeniging moet tot een definitief aanwijzen van eandidaten overgaan, eer zij, in den zin en geest
der oproeping èn van het Kabinet èn van den Koning, ook
zelf, na opzettel~jke overweging, eene duidelijke verklaring
afgelegd heeft omtrent de vraag of, in dit vrije I,and, aan
de Staten Generaal, omtrent een daad des Konings waaronder het ministerieel contre8eign staat, geen afkeuring of
berisping vergund is?
17. Geen candidaat mag worden gesteld, die niet, door
rluidel~'ke verklaring (geenszins belofte) deze conà#io 8ine
quá non der candidatuur beaêmt. 1
18. Ook geen lid der ontbonden Kamer. En waarom niet?
a. Omdat het votum over de motie-Keuchenius geen shibboleth kan ZIJIl voor eene constitutionele questie. die geen
onderwerp van beraadslaging uitgemaakt heeft.
b. Omdat, naar mij voorkomt, vriend of vijand der radicalen, vriend of vijand der conservatief koloniale politiek,
voorstander van het ministerie of opposant, iedereen, nu
de hartader der nederlandsche en grondwettige vrijheid
geraakt is, l'Cikhalzen moet naar de gelegenheid erner
duidelijke verklaring dat vrije afkeuring en berisping van
elke regeringsdaad tot de onbetwistbare bevoegdheid niet
slechts, maar pligtbetrachting van 11 goede en getrouwe
Staten-Generaal" behoort.
1 Of is dit te veel gevergd? dan zeg ik: hoc laag, hoe onbegrijpelijk laag is het peil der constitutIOnele ontwikkeling en der christeliJ4e veerkracht III Nederland' - Zie ook Aan de I1iczers, II. 5.

-~--

DUIDEUJKJIJ VERKLARING.

Men heeft mij gevraagd (want ik word dezer dagen van
allerlei snoode ontwerpen verdacht) of ik verlangde dat de
39 leden die voor de motie gestemd hebben allen in de
nieuwe Kamer wierden gebragt.
Neen. Ofschoon er onder geteld worden die ik niet gaarne
zou missen, is er, behalve Keuchenius, onder die 39 niet
één die m. i., bij een eerste stemming althans, onze candidaat kan zijn. - Neen. Ik heb geen coalitie met de liberalen
op het oog. Liberaal of conservatief is voor ons de vraag
niet. Thans zou ik gaarne zien dat in ons i80lement onze
kracht gezocht werd. Doch er is eene preliminaire vraag.
Ik ben en blijf van oordeel dat geen kiezersvereeniging
tot definitieve keuze moet overgaan, zonder vooraf zelve de
DUIDELIJKE VERKLARING te hebben gegeven die de Regering
van de Natie verlangt.
Enkele onzer Kiezers-vereenigingen hebben reeds kandidaten gesteld.
Yoorloopif/, naar ik mij vlei. Zoo niet, zij het mij
met bescheidenheid geoorloofd te zeggen dat ik dit zeer
betreUl:'
Kiezersvereenigingen , hoe wenschelijk anders, zullen
voor onze politieke ontwikkeling veel meer schade dan nut
stichten, wanneer aanwijzing der candidaten, zonder voorafgaande ernstige behandeling der aanhangige vraagstukken,
geschiedt. Verbrokkeling der stemmen zal welligt worden
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voorgekomen, maar tevens zal, tot groot nadeel voor
de vorming van publieken geest, de moeite van eigen
nadenken, waartoe thans iedereen is geroepen, aan de kiezers worden bespaard.
Zoo immer, dan moet nu aan de keus der candidaten
voorafgaan het eigen programma der Kiezersvereeniging ,
omtrent het vraagstuk waarme~ het levensbeginsel onzer
Grondwet staat of valt.
Geen enkele onzer kiezersvereenigingen, zoo ze tijd van
beraad neemt, zal aarzelen te verklaren dat er in de motie
Keuchenius schijn noch schaduw geweest is van inbreuk
op het gezag der Kroon.
Aan den Christen vooral voegt waarheIdsliefde en cordaat.
heid. Geen bijoogmerken, evenmin als miskenning en verwijt,
mogen ons terughouden van, op de uitnoodiging van de
Regering, er voor uit te komen, dat het niet alleen het
onbetwistbare regt, maar ook de dure pligt is der StatenGeneraal, met vrijmoedigheid en kracht, te prijzen of te
laken elke regeringsdaad ; voorzeker niet het minst wanneer
zij het uitvloeisel is van een koninklijk praerogatief.
Deze duidelijke verHaring van de Natie te erlangen is
het motief waarom het Ministerie de Kamer ontbindt.
En nu komt daarbij het eigen woord des Konings. Zelf
laat Z. M. zich niet uit. Alleen verlangt de Koning dllt
ditmaal in de uitoefening van het stemregt een naauwgezetheid van onderzoek en IjVer van opkomst worde betoond,
evenredig aan het onberekenbaar gewigt der crisis van
October 1866.
Zoo de houding onzer vrienden met den ernst van het
oogenblik overeenkomt, JS nu nog (straks wordt het te laat)
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eenstemmigheid verkrIjgbaar bij de ch/ristelijk-hiBtoriBche
rigting.
Onze tweedragt , die aan het ministerie, in het steunen
op een conservatieve rietstaf , uitnemend te stade komt, is
veroorzaakt door de onderstelling dat inderdaad inbreuk gemaakt is op het prerogatief der Kroon. BIJ de ontbinding
heeft men de Natie opgeroepen om bij deze verkiezingen
een schitterend bewijs te leveren - waarvan? dat de
Ministers vrienden zijn van Oranje tegenover eene Factie
die de Kroon bedreigt.
Argelooze vrienden zljn door deze voorstelling medegesleept. Welnu I neem dit misverstand weg en de breuk
is geheeld.
Ter wegneming is niets anders noodig, dan vragen en
antwoorden met oud-ltOllanitache cordaatheid.
Vraag eene duidelijke verklaring aan de parlementaire
notabiliteiten uit onzen kring: aan hen, 1 die jaren achtereen voor de regten èn der Kroon èn der Kamer èn der
Natie, pal hebben gestaan.
Vraag ze, bid ik u, gij hebt regt ze te vragen, aan
onzen vriend v. IAjnden v. Sandenburg. Hij, meer dan
iemand, is tot duidelijke verklaring verpligt. Over de
motie Keuchenius loopt de vraag niet meer. Thans is de
zuivere constitutionele ?'egtsvraag van gouvernementswege
1 Ik schrijf dit zonder verlof te hebben gevraagd. DaarbIj voldoe
ik tevens, zooveel doenlijk, aan een verzoek uit Amsterdam om
"eene zamenroeping van bevoegde kiezers, uitgaande van (deze aan·
wijzing der personcn is niet raadselachtig) "eenige te 's Gravenhagc
residerende mannen, wier parlementaire loopbaan het vertrouwen
der christelijk-histol'ibche rigting hceft Vel worven. " (ZIC de Farw).
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gesteld. V raag hem of afkeuring en berisping van een
regeringsdaad , UItvloeisel Vlln het koninklIjk praerogatief',
al dan niet behoort tot het regt en de pligt der StatenGeneraal , ter naleving der bezworen Grondwet?
Vraag thans eeno dltidelijke verklaring aan iedereen, die,
hetzij als candidaat, in regtstreeksch verband tot de aanstaande verkiezingen, hetzij als deskundige, ter voorlichting
van de Natie, tot antwoorden verpligt is.
V raag ze aan ieder lid der ontbonden Kamer. Want het
votum over de motie Keuchenius, vergeet het niet! ware
een zeer bedriegelijke maatstaf'.
Wilt gij er het bewijs van?
Vraag de verklaring aan den heer van Zuylen van
Nyevelt, die tegen de motie heeft gestemd; vraag aan
dezen begaafden en kundigen en, voor ons, als het pas
geeft, welgezinden volksvertegenwoordiger d1~idelijlr:e verklaring omtrent het shibboleth door het ministerie gesteld.
Vraag ze aan den heer de Casembroot. Opdat men niet door
ovatiën in den waan worde gebragt dat deze heeren met
het Rar:port van 27 September eensgezind zijn.
De Natie heeft aanspraak op de voorlichting van mannen
die te regt in de publieke opinie hoog aangeschreven staan,
wier uitgegeven schriften of politieke carrière hun regtmatIg
gezag geeft.
Vraag het aan den heer Bosscha , vraag het aan Mr. A.
G. A. van Rappard. Beiden hebben gezwegen, toen ik,
eenige maanden geleden, hun oordeel in 1865 over de schoolwet (de vooral ook door hen tot stand gekomen proefneming van
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1857) gevraagd heb. - Zouden zij zwijgen ook thans? zou
de auteur van Kroon en Ministers, zou de staatsman die jaren
achtereen, naast den Koning den loop der politieke zaken
van nabij gevolgd heeft, die weet wat het contreseign beteekent , zouden zij welligt meenen dat op dit oogenblik
hun staatsburgerlijke pligtbetrachting met de invulling van
het eigen tembIllet afgedaan is?
De leden van de Eerste Kamer, de leden van den Raad
van State, kunnen en mogen die zwijgen, waar zooveel op
het spel is?
Mogen zij dit, waar het overbekend is dat b~jna geen
politieke notabiliteiten worden geraadpleegd? Zal de VE'rantwoordelijkheid niet ontzettend groot zijn van ieder die zijn
gevoelen verzwijgt, terw~jl zijn persoonlijk crediet had kunAyez,
nen medewerken ter voorlichting van het Volk? Messieu,rs! Ze courage de vortre opinion! Van de geroepen
leidslieden der Natie wacht Nederland en Oranje in deze
dagen iets meer dan het gaan, als de lammeren der kudde,
naar de stembus.
Dwaasheid! zegt men, of moet en kan dan welligt iedereen
v66r 30 October met een vlugschrift gereed zijn?
Dit is overtollig.
Op spoedige en eenvoudige wijs kan aan den eisch der
pligtbetrachting worden voldaan.
Een duidelijke verklaring ligt gereed, voor of tegen de
ingeleverde aanklagt.
ADHAESIE, àf aan het Rapport van 27 September, àf
aan het arlvies der hoogleerare1~ van de regt.~geleerrle Faculteiten.

TWEEDERLEI DWANG.
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Na van mijn gevoelen weinig of geen notitie te hebben
-genomen, heeft de Heraut van 9 October eene plaats uit
mijne Adviezen medegedeeld, ter teregtwijzing van den
heer Keuchenius 11 banierdrager eener revolutionaire factie 11.
Dit is het citaat.
" Met den Minister beweer ik dat, wanneer men de Ministers,
vertegenwoordigers der Kroon, poogt te noodzaken om in een speciaal
geval te verrigten hetgeen de Tweede Kamer in strijd met hun gevoelen, oordeelt en beveelt, dit is ingrijpen in de attributen der
uitooerendlJ magt regtstreeks tegen art. 54 der Grondwet; een verheffen van de Kamer tot eene opperste uitvoerende magt, die de
magt des Konings domineert."

Juist zoo als nu, zegt men. De Tweede Kamer wil den
Koning dwingen om terug te komen op eene benoeming.
De woorden in 1856 uitgesproken, ziJn, als ware het,
bij voorbaat gebezigd voor het thans aanhangige vraagstuk,
en de heer Groen is ditmaal met z~jn eigen antecedenten
in strijd.
Er is tweederlei dwang. Er is dwang, door misbruik van
overmagt; er is dwang door den invloed der waarheid en
der zedelijke kracht.

1

Zie I, 483, vgg. Een lierstelbare feil.

1I

Zie hier het geval dat zICh III 1856 voordeed.
Door de Commissie voor de verzoekschriften werd, op
een adres wegens inlijving biJ de nationale militie, voorgesteld "dat de Kamer besluite dit verslag te zenden aan
de ministers van oorlog en van binnenlandsche zaken, met
de verklaring dat, naar haar oordeel, de wet ten opzigte
van A. W. de Rooij verkeerd is toegepast, en met verzoek
van mededeeling der te nemen maatregelen tot herstel. 11
De minister van binnenlandsche zaken verzette zich tegen
deze conclusie, vermits de grondwettige grenzen der bevoegdheId van de verschillende magten in den Staat werden
miskend.
Op uitnemende wiJS heeft toen de minister v. Reenen
de verkeerdheid dezer inbreuk op het regt der Kroon doen
uitkomen. Hier was de duidelijke zin der vermetele conclusie
(waarvoor ook Thorbecke, de woorden later amadouerende,
het opnam) deze: dat de Kamer, in de interpretatie eener
wet haar eigen oordeel stelde tot rigtsnoer van de ministers;
ja, met zoo veel fiducie, dat zij de mededeeling der te nemen
maatregelen van herstel verlangde.
Als ware, ten gevolge van haar eenzijdige uitspraak, de
vraag niet meer, of de Kamer gelijk had? maar enkel op
welke wijs het bevel der Kamer, door een alsdan niet meer
gouvernerend, maar obedierend Gouvernement, zou worden
ten uitvoer gelegd?
De heer Storm v. Gravesande, lid der Commissie, verzette
zioh tegen de conclusie der meerderheid.
De meerderheid gevoelde weldra dat ziJ te ver was gegaan.
Bij monde van den heer Schimmelpenninck v. d. Oye, werd
de conclusie op eene zoo verzachtende wijs toegelicht dat
men daarin, zonder eenig bezwaar, had kunnen berusten.
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Namelijk zoo, lliet over de condusie, maar over Je vcrgoêliJkende toelichtill[J had moeten worden gestemd.
In dezen stand der zaak sprak ik aldus:
" Welke is, in deze zaak, die mij zeer gewigtig voorkomt, de
verhouding van de laatste zinsnede der conclusie tot de grondslagen
van ons staats regt ? Een woo! d hierover acht ik niet overtollig. Het
is wenschelijk dat men van verschillende kanten, ook na de uitmuntende aanmerkingen van den Minister, opkome tegen de hoofdgedachte.
Ik bestrijd de coneinsie, niet in den zin die er aan gegeven is door
den spreker uit Gelderland. Wel beaêm ik den regel: uuusquisque
optimus suorum verborum interpres; maar terwijl ik de opregtheid
vau den geachten spreker niet betwijfel, meen ik dat de toepassing
ook van deze spreuk binnen zekere grenzen beperkt is. Ik bestrijd
de conclusie, in den zin en geest waarin ik ze bij eenvoudige lezing met
vele andere leden opvat. Ik lees: "de Kamer, ook al is zij ten volle
verzekerd dat te goeder trouw is gedwaald bij de toepassin~ eener
wet, is echter verpligt hare overtuiging, dat er te kort is gedaan
aan het regt van hem die zich bij haar daarover beklaagt, bij de
Regering te moeten doen gelden." Niet "hare overtuiging met vrijmoedigheid, met kracht uit te spreken en aan de Regering en de
Natie bekend te maken," maar "te doen gelden," met andere woorden: "te zorgen dat door de Regering overeenkomstig de overtuiging der Kamer gehandeld worde. " IJit komt nog duidelijker uit
in hetgeen volgt: dat de Kamer besluite dit verslag te verzenden
aan de Ministers, met de verklaring dat, naar haar oordeel, de wet
verkeerd is toegepast, en met verzoek van mededeeling der te nemen
maatregelen van herstel." Hier wordt niet twijfelachtig gelaten of er
onregt begaan is; nren, het onregt dat is begaan, moet worden
hersteld; voor het oordeel der Kamer behoort de Regering te
zwichten. Het eenige waarvan mededeeling gevraagd wordt, is de
modus quo der pligt betrachtIng. Nu vraag ik: komt notificatie van
het bevel der Kamer met ons staatsregt overeen? Ik stel op den
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voorgrond het verschil tusschcu Invloerl en magt. 1 Ik hecht veet aan
den invloed van de Tweede Kamer, ook de Minister; aan den zijdelingschen en zedehJken invloed, die niets gemeen heeft met regtstreekschen dwang. Dc Kamer heeft toezigt eu controle. Een toezigt
ook wederkeerig; ook de Kroon heeft toezigt op de Volksvertegenwoordiging; ook de Eerste Kamer op de Tweede en op de Kroon.
Ongelukkig de Regering die op het oordeel van een ligchaam als
de Tweede Kamer in onzen Staat niet let; ongelukkiger nog wanneer zij er op let, maar om zicb, ook waar het strookt met de belangen
der Natie, daartegen te verzetten. Maar we komen op een ander terrein, bij het onderzoek naar het verband tusschen de conclusie en de
maDt die aan de Tweede Kamer bij de Grondwet toegekend is. Met
den Minister beweer ik dat, wanneer men de Ministers, vertegenwoordigers der Kroon, poogt te noodzaken om in een speciaal geval te
verrigten hetgeen de Tweede Kamer, in strijd met hun gevoelen, oordeelt en beveelt, dit is ingrijpen in de attributen der uitfJoerende magt
regtsh'eeks tegeu art. 54 der Grondwet; een verheffen van de Kamer
tot eene opperste uitvoerende magt, die de magt des Konings domineert. Evenzeer vereenig ik mij met den Minister, ter afwering van den
eisch dat het oordeel van de Kamer omtrent de beteekenis eener wet
rigtsnoer van het Gouvernement zij. Het eerste was wegcijfering van
de uitvoerende magt der Kroon, met het tweede gaat de wetgevende
magt van den Koning en van de Eerste Kamer te met. Straks zal de
Kamer oordeelen dat eene judiciele beslissing verkeerd is; dan accapareert ze in hare teregtwijzing ook de regterlijkc magt en wordt in
bestuur, wetgeving en regtspraak omnipotent. Dit is omkeering van
den regeringsvorm, volgens de Grondwet, ook na 1848.
Ik ga een stap verder. Ik huldig, voor een oogenblik, de meest
democratische begrippen: de Kamer zij omnipotent. Welnu, ook dan
zon zij haar alvermogen, in het belang eener geregelde behandeling
van zaken, moeten beperken. Volgens de juiste aanmerking van den
minister, is uitoefenen van administratief oppergezag door een vergadering ongerijmd. Neem dit geval; ook deze conclusie is bij meerder1 Liever ""ag. want .n.Zoed
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ook magl.
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hCld vastgesteld, en we weten dat minderheid somtijds meerderheid
wordt. Een Minister, zoo hij de zwakheid had den last van den
huidigen dag ten uitvoer te leggen, zou morgen een voorschrift
kunnen ontvangen in tegenovergestelden zin. Is dergelijke regeringsvorm denkbaar? zullen er Ministers gevonden worden, om, als
l>cholieren, onder de tuchtroede telkens eeller meerderheid van de
'l'weede Kamer, het dagelijksch werk te verrigten ?
Ik bestrijd de conclusie, omdat daarin ligt omkeering van het
grondwettig staatsregt en miskenning der voorwaarden van elk welgeregeld Gouvernement."

Aldus, sprekende over de bevoegdheid der Tweede Kamer,
meen ik ook toen te hebben aangetoond de grenzen, maar
tevens de uitgest1'ektkeid van haar regt. Het verschil tusschen invloed en gezag.
Z~jdelingsche en zedelijke invloed, heeft niets gemeens
met regt~treekschen dwang. Vrije beoordeeling door de
Kamer is een waarborg ook voor het Gouvernement. "Ongelukkig de Regering, die op het oordeel van een ligchaam als de
Tweede Kamer in onzen Staat niet let; ongelukkiger nog
wanneer Zlj er op let, maar om zich, ook waar het strookt
met de belangen der Natie, daartegen te verzetten."
Nooit zou het biJ mij zijn opgekomen dat de Tweede
Kamer zou worden ontbonden om plegtig aan de kiezers
te vragen: of de volksvertegenwoordiging de grondwet
schendt en den Vorst uit het Huis van Oranje naar de kroon
steekt, omdat zij over een regeringsdaad , uitvloeisel van het
koninklijk prerogatief, een afkeurend oordeel uitspreekt?

EEN EDEL MENSCH EN DE DAGERAADSMANNEN.

Keuchenius lS in zonderling gezelschap, zegt men, en
staat met de liberalen alleen. - Dit is zoo. Maar op
welken grondslag? Op het christelij1c-historisclt beginsel,
dat, zoo wel de vrijheid verdedigt, als het gezag beschermt.
Met de liheralen. Dit lS zoo. Maar ditmaal zeilen de
liberalen onder antirevolutionaire vlag.
Zoo &chreef ik onlangs. 1
In het J)aghlad van '8 Gra'Venltage van 100et. leest men:
" De vereeniging de Dageraad, te Amsterdam, heeft bij open brief,
geteekend door den deer H. H. Huijsman, als president, en den
heer 'J. W. Kemplf, als secretaris, den beer Keuchenius hare erken.
telijkheid betuigd voor .. de opregte wijze, waarop hij zijn taak als
Volksvcrtegenwoordiger heeft opgevat." Zij voegt daarbij, dat, al
verschillen zijne denkbeelden omt.rent de middelen tot hoogere bescha·
vllIg met die, welke door de Dageraad worden vooropgezet, dit de
Vereeniging niet verhindert in hem .. een edel mellsch" te zien.
WelJigt dat de heer Groen ons nu met het betoog verrast, dat
ook de Dageraadsmattnen, de godloochenaars van professie, ZiCh
geplaatst hebben op.... "antirevolutionairen bodem."

Gaarne lever ik nu dit verrassend betoog en zal, hefst
vóór 30 October, de repliek te gemoet zien.

gemoet
gemoet

10
Bovengemeld paradox (volgens het ])aoblad ccnc ongcr\1IDdheid) is het gevolg van de zeer eenvoudige waarheid dat, volgens ons beginsel, er tusschen vrijheid en
gezag geen tegenstelling is, maar overeenstemming.
Zoodat Wij, als er tusschen de tweelingen oorlog wordt
gevoerd, als conservatief met liberaal kibbelt, telkens,
getro1ew aan onze vlag, ongelijk geven, Of aan den
liberaal die het gezao, of aan den cO'l't88rvatief die de
vrijheid aanrandt.
Van daar dat, zoolang hun antagonisme, hun burgerkII.1g
duurt, zoolang zij niet te zamen tegenover de christelijke
volksbelangen staan, de eene partij fel op ons gebeten is,
cn de andere ons bewonderend aanziet.
Natuurlijk dus dat, door de liberalen, de radicalen, de
J)ageraad8-mannen, "de godloochenaars van professie, 11
(zoo als het ])ag~lad jubilerend uitroept) aan Keuchenius,
als aan een 11 eerlijk man en een edel mellsch, 11 als aan
een handhaver van de vrijheid, regtmatige hulde gebl'agt
wordt.
Dit zal later niet strekken ter verontschuldiging van
onze averechts-ha,rtstogtelijke vrienden, die om den tuin
geleid zijn door de raàeloo8 en daardoor roekeloo8 geworden
voorstanders van een wegstervend Ministerie en van eene
wegstervende koloniale politiek. Die aan de volksvertl'genwoordiging het 8ine qua non van haar meest eigenaardige
pligtbetrachting, de vrije beoordeelino, ontzeggen. En dIt
niet alleen, maar die bovendien, in en buiten de Kamer,
met smadel\1ke bejegening overladen den uitstekenden landgenoot, die. in het moederland als in de kolonie, de
chri stchJ ke volksbelangen voorstaat, en thans, ten gevolge
van clen door het mimstcrie tegen zIjne motie gerigten
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aan val, te midden van spraakverwarring en geraas, de
banier van grondwettig gezag en grondwettige vrühcid omhoog houdt.
Indien Keuchenius de pligt van den volksvertegenwoordiger met cordaatheid, aan het "doe wel en zie niet om , "
gedachtig, vervuld heeft, dan zal het in de gcschiedellIs
van het jaar 1866 eene treffelijke bijzonderheid zijn dat
de landgenoot aan wiens vaderlandsche kloekheid zelfs door
de Dageraadamannen regt gedaan werd, door de mannen
der christelijk-historische rigting uit de volksvertegenwoordiging, waarschijnlijk om haar te veredelen en te versterken, geweerd werd .

• "it* De heer Keuchenius schreef mij: "Ik heb aan de Verccniglll~
geantwoord dat, waar zij zelve herinnerde aan het groote verschIl valJ
rigting tusschen ons bestaande, ik haar adres als een bewijs harer
onpartijdigheid beschouwde. maar tevens de beginselen· wenschte vabt
te houden die ik tot hiertoe beleden had, van wier waarheid ik over·
tuigd was, en londer welke mij bij mijne geringe krackten, de moed
1011

ontbroken "ebben voor de" stap dien ik gedaan heb."

VARIA.

*.*

VERLEGENHEID VAN WELGEZINDE KIEZERS.

Van een mij welbekenden voorstander van onze beginselen ontving ik dezen brief.
Amsterdam, 12 October 1866.
WelEdelGeboren Heer!

De zoo even verschIjnende proclamatie des Konings brengt, naar
het gevoelen van eenige vrienden, de kiezers die het wel meenen
met Nederland en Oranje, in moeijelijke positie. De Koning doet
een beroep op de Natie en de Natie weet niet te handelen.
In uwe hooggeschatte ParZemeniairlJ StudielI en Schetsen, ,N°. 39,
wordt "bedachtzaamheid" aanbevolen en voorzeker, ieder goed kiezer zal de noodzakelijkheid daarvan gevoelen, maar men ziet elkander
als het ware beangst aan, en vraagt; " Wat te doen P" Nog slechts
een tal van 18 dagen is ter onzer beschikking! Men vreeRt eene
versnippering van stemmen.
Indien het de bevoegdheid van eenige Burgermannen niet te boven
gaat, dan zouaen zij met bescheidenheid de onderstaande gedachten
wel aan uw .hooggewaardeerd oordeel willen onderwerpen, ten einde
eene gevreesde stemversnippering te voorkomen en alzoo de krachten gecentraliseerd worden op aan te bevelen kandidaten. Deze
gedachten zijn:
1. Weloverlegde zamenwerking van alle kiesvereenigingen en
invloedrijke mannen in den lande.
2. Eene zamenroeping van bevoegde kiezers, uitgaande van eenige
te 's Gravenhage residerende mannen, wier parlementaire loopbaan
het vertrouwen der christelijk-historische rigting heeft verworven.
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3. Tot bijwoning dezer vergadering worden de kiezers uitgenoo·
digd hanne afgevaardigden te zenden; daar waar geene kiesvereem·
gingen bestaan, wordt aan invloedrijke geestverwanten aanbevolen
binnen bepaalden tijd met de vrienden vergadering te beleggen tot
benoeming van afgevaardigden.
Uit eene eventaële algemeene vergadering dier kiezers.afgevaardigden, zoude eene aanbeveling van kandidaten voor ieder kiezer
kunnen uitgaan, waardoor het voorgestelde doel: voorkoming van
stemversnippering , misschien zou worden bereikt en wie weet welke
gunstige resultaten daaruit zouden kunnen voortvloeijen.
In het vertrouwen dat UW.E.G. deze losse en welligt zeer
eenvoudige gedachten ten goede zult willen houden, hebben zij
behoefte UW.E.G. van hunne hoogachting te verzekeren.
Namens eenige Vrienden,
U1Y.E.G. dw. dienaal'.

Zie hier mijn antwoord.
GtJach/tJ VJNenden!

Voor zoodanige weloverlegtle zamenwerking zie ik geen kans, voor·
eerst, omdat daarvoor de tijd, dunkt mij, nu reeds JS verstreken.
en ten anderen, omdat er, helaas! weinig of geen doeltreffend kiezers·
overleg is.
Gaarne gaf ik u bemoedigender antwoord.
"De Koniug doet een beroep op de Natje en de Natie weet niet
te kandelen. " Dit uw aandoenlijk gezegde wordt welligt door dui·
zenden kiezers beaêmd.
Dit is het gevolg der algemeene spraakverwarring, ontstaan door
het beweren dat de liamer inbreuk lIeeft gemaakt op ket praerogaflej
der Kroon?
Deze aanklagt is ongerijmd. Voor de meeste kiezers die ingelicht
wilk" zijn, is dit helder en klaar in het Advies van de hoogleeraren
in de regtBgeleordheid en in het verto"og van den hoogleeraar Buijs.
Ja, niet één der 23 leden die t~gen de motie Keuchenius gestemd
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hebben, zou durven ontkennen dat het Ministerie met onverantwoordelijke ligtvaardigheid den hartader van het constitutioneel Gouvernement en van de nederlandsche vrijheid geraakt heeft.
Maar velen onzer vrienden, zeer te regt verbolgen tegen elk die
keI praerogatief van de Kroon aanrandt, hebben zeer ten onregte als
bewezell aangenomen wat te bewijzen wa8. Door de onvergeeflijke
tegenstelling van Factie en Oranje-boven als buiten zich zelve geraakt.
weten zij het onderscheid tusschen vriend en vijand niet meer.
Dit noodlottig misverstaud zou kunnen ophouden. Maar niet, wanneer kandidaten worden gesteld, zonder dat de kiesvereeniging, omtrent dit thans alles beheerschende vraagstuk, zelve eene duidelijke
verklaring, als toetssteen der canàidaturen, afgelegd heeft.
Thans, vrees ik, zal men eene uitmuntende gelegenheid laten
voorbijgaan om, in cAristelijk-nationalen, allt,modernell zin en geest,
de Kamer te zuiveren en te versterken.
Op mijne raadgeving wordt door zeer velen geen acht meer geslagen. Welke houding de Heraut dezer dagen jegens mij aangenomen
heeft, is bekend.
Ik hoop, tot op den laatsten dag. te herhalen: "Juist om het bij
uitnemendheid oranjegezinde onzer christelijk-Aistori8cAe rigting, loopt
zij thans bij uitnemendheid gevaar. tot eigen scM en schande en
tot onberekenbaar nadeel van het Huis van Oranje, in een valstl'lk
te worden geleld."

'**'i<

DE VOLKSKERN.

Mijne vrienden beweren niet zelden dat ik mIj illnsle lTIaak omtrcnt
de overgebleven volkskern.
Zie bier, terwijl velen onzer geestverwanten niet vermoeden dat er
"zeer behendig van bet koninklijk regt misbruik is gemaakt tot zelfbehoud," terwijl zij deerlijk om den tuin worden geleid en, op bun
beurt, zelve leidslieden worden in die jammerlijke rigting, wat mIj
cen ongeleerde, maar van God geleerde vriend, niet uit de vele wijzen,
edelen, magtigen, maar uit de burgerklasse, in zijn eenvoudige hollandsrAe taal, schrijft.
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"Hartelijk dank voor het Aan de Kiezera heden ontvangen.
Het is waarlijk een genot ook eens een woord te lezen dat men
verstaan kan.
Het schijnt dat over de motie Keuchenius eene babelsche spraakverwarring h.eerscht.
Wij zijn geen politicus, maar vermoedden dat er zeer behendig
van het koninklijk regt misbruik is gemaakt tot zelfbehoud.
Nu ook de Heraut door de spraakverwarring meêgevoerd is om
zotte dingen 1 op te nemen, werden ook wij hier ter plaatse twijfelmoedig.
Wat moet men vastheid van overtuiging verkregen hebben, om
ill dezen tijd, daar de eene dit roept, en de andere wat anders.
staande te blijven!
De Heer sterke Keuchenius !!
Nu komt uw Woord aan de Kiezers ons op de hoogte brengen,
ons inlichting geven, wij wenschen er een dankbaar gebruik van
te maken.
Wij voor ons beschouwen het vaderland in grooten nood te zijn,
vooral omdat er geen band is die de Christenen zamenbindt.
Het schijnt dat niemand bijna meer Hollandsch verstaat, 't wOldt
ook weinig gesproken.
Hollandsch d. i. spreekt alzoo en doel alzoo.
Men zoekt eigenbehoud langs den weg van het eigen in verkeerden
zin; het ware eigenbehoud is in het geven van zich aan den ander.
De Heer redde ons!
Dit vertroost ons, dat alles moel dienen tot de uitbreiding van
het Christusrijk.
Daarom laat ons de lenden onzes verstands opschorten en nuchteren
zijn om volkomen te hopen op de genade die ons toegebragt wordt
in de openbaring van Jezus Christus. Hij komt, en dan "zal cr
na 't licht geen duisternis meer komen." Amen."

1 IJlt .en'a tler~o. Door de 'lualljicahe te wU;lgen of weg te laten, zou
llIededeeling der ,.",alle ontrouw worden gepleegd.

In
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""",," De publieke zaak moet publiek worden behandeld. Jn deze
overtuiging waren Tborbecke en ik (ofschoon in menig opzigt
verschillend) homogeen.
Voortreffelijk was het woord, dat Keuchenius aan graaf van Zuylen
op 26 September te ge moet voerde: "Ik meen dat eene der eerste
verpligtingen, door de antirevolutlOuaire leer voorgeschreven, is
eerbiediging van de waarheid en moed om de waarheid uit te spreken."
Het verblijdt mij zeer dat deze martelaarsovertuiging bij onze
christelijke vrienden veld wint en dat Ds. Buitendijk te Harderwijk
mij, ten overvloede, het mededeelen vau zijne belangrijke letteren
uitdrukkelijk vergunt.
Hoo!lgeachte Heer!
Zoo even ontvang ik u nO. 40, P. S. en S. - Houd het mij ten
goede dat ik van uw druk bezetten tijd een paar minuten vraag,
om dezen brief te lezen.
Voor mij kan het geen geheim zijn van wien de brief is,
dien gij uit het district Arnhem ontving. 1 Tegen het openbaar
maken van diE'n brief heb ik geen bezwaar; aUeen voel ik mij
verpligt, ten einde niet verkeerd door n beoordeeld te worden,
een enkel punt te rectificeren.
Indien ik toch bedoeld word, die (blz. 493) gezegd zou hebben,
dat, gij de Okristelijke Slaatsackool verlangt, dan moet ik verklaren
zoo iets niet beweerd te hebben. Ik meen al te trouw uwe geschriften te lezen, dan dat ik niet weten zou welke uwe inzichten zijn.
Daarenboven heeft Ds. Br. in den brief aan u gezegd, wat
hij op onze vergadering niet gezegd heeft. Anders zou ik hem
terstond beter ingelicht hebben, welke mijne inzichten ten opzichte
van dez zaak zijn. Ook heeft .. Ds.••.• (Buijtendijk) met Ds .•... "
(Heldring) niet "geraadpleegd over andere personen, en deze aan
de opmerkzaamheid der kiesverceniging te Arnhem aanbevolen",
1 D •• BlIlJtClld~k. gl.smg 19 OllJU1>t
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maar ik heb alleen een brief van baron Mollerus aan Brouwer
voorgelegd, waarin M. mij schreef: "Heldring schrijft mij: niet
Keuchenius, maar van Loon is onze candidaat." Ik heb alleen mijn
blijdschap niet verborgen, dat Heldring en andere invloedrijke personen met mij in deze zaak homogeen dachten.
- Nog dit. Is het mij provisioneel gelukt hier de candidatuur van
van Loon te doen triomferen, ik verzoek u wel in overweging
te willen nemen, dat, volg ik met velen in deze uw zienswijze
niet, ik in zake van het onderwijs met beslistheid uw zijde houd,
en de candidatuur van van Loon daarvan wel een sprekend bewijs is.
Ik kan u, mijne waarde, niet uitdrukken hoezeer de verdeeldheid tusschen de broederen mij smart. Aan uitingen van hartstogtelijk gevoel heeft het alreede niet ontbroken. Ik hoop zeer dat,
is deze verkiezingstijd ten einde, bij teruggekeerde kalmte uwe
vrienden allen zullen gevoelen, dat er een hoogere eenheid is van
beginselen, inZIchten en belangen,- die door den t,egenwoordigen
strijd wel eenigzins in de schaduw kan gesteld worden, maar lil
.het wezen der zaak toch bhjft bestaan.
GeHet de verzekeri'}g aan te nemen van mijne oplechte hoogachting en onverJlaauwde broederlijke liefde. Steeds
de uwe in den Heer,

S. H.

BUlJTENDIJK.

Harderwijk, 15 October 1866.
P. S. Ik kan niet begrijpen dat dit schrijven eenig belang
heeft voor publiekmaking. Oordeelt gij eehter anders,
dan staat het u vrij van mijn naam openlijk gebruik
te maken.
B.
De hartelijkheid van Ds. Buitendijk stel ik zeer op priJs; zIjn
wensch naar vereeniging in hooger eenheid, na den afloop der
verkiezingen, onderschrijf ik. Maar ik zou gaarne zien dat nog vóór
dien afioop de verdeeldheid ophield; door ernstig onderzoek, 111
verband met mijne waarschuwing: "Juist om het bij uitnemendheid
oranjegezinde onzer christelijk·kistoriscne rlgting, loopt ZIJ thans bl,1
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uitnemendheid gevaar, tot eigen schû en schande en tot onbereken·
baar nadeel van het Huis van Oranje, in een valstrik te worden geleid."
Door onzen hooggeschatten vriend Heldring geraadpleegd, heb ik
onmiddellijk geantwoord: "Niemand ander8 dan Keuclleniu8." Heldring
schrijft naar Arnhem: "Niet Kenchenius maar v. Lijnden is onze
candidaat. "
Ik duid het Ds. Heldring volstrekt niet ten kwade dat hij zijn onaf·
hankelijkheid behoudt. Ik verlang niet, in hoogschatting van zijn
persoon en arbeid, bij iemand achter te staan; doch ik meen, als
het politieke raadgevingen geldt, tegen zijne opinie de mijne te
mogen stellen; omdat dit meer tot mijne 'peciatitel' behoort, en om·
dat Heldring onder de politiserende predikanten geweest is die, in
1856 door het ascendant van v. der Brugghen medegesleept, den
weg voor de schoolwet van 1857 hebben gebaand.
Tot op den laatsten dag en, zoo het noodig is, over de kiezersf}(Jreeniglllgen heen, zal ik aan de kiozers van bet district Arnhem,
dat, op mijne dringende bode, in 1850, mijne vrienden Maokay en
v. Lijnden, en daarna ook mij, en nu in 1866 een man, als eon
rots ,in de Kamer gebragt heert, blijven toeroepen:
Bewaar ons voor de schande van ondankbaarheid en ontrouw!
Laat ons allen trachten de eensgezindheid te herstellen; opdat,
gelijk ik van den aanvang af zeide, het herkiezen van beide vertegenwoordigers vergund zij.
Zoo niet, zoo onze vriend v. Lijnden v. Sandenburg in de
qualificatie der motie volhardt, dan mag de keus t6l1 voordeele van
den niet·revolutionairen Keuehenius, van den' eenigen erdediger van
het christelijk.nationaal onderwijs, in de Kamer, op 23 Allgostus en
25 September, m. i., zelfs geen oogeoblik twijfelachtig zijn.
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•••. Het Dagblad van 's Gravenhage van 17 October berigt dat
ik hel Dagblad een scho/8chrift genoemd heb.
Niet h6t Dagblad. Wèl heb ik onder die rubriek gerangschikt,
'zoo als ik nog doe, en zoo als zeer velen met mij hebben gE·
daan, het artikel in h6t Dagblad: .. Geen factie, maar Oranje-BOVEN
(p. 479).
• •• Het Dagblad heeft telkens de Heraut tegen mij geutilizeerd.
Het zal nu, billijkerwijs, dienen op te nemen, in zijne zeer lange
kolommen, het zeer korte artikel van den heer ES8er in de Herafet
va~ 16 October.

*•• UTRECHT. Mijne vrienden! denkt aan M. D. V.OTTERLOO(p. 494)
Bijv. te Utrecht, waar zoo veel voor de christelijke volksopvoeding gedaan
wordt. Laat nu blijken dat, waar het de christelijke volksopvoeding
geldt, de f7ereen(qing voor christ61ijlc-nationaal schoolonderwijs iets in
den lande vermag. Lezers van he.t Maandschrift, lezers van de
Leidd,aad, lezers van het onlangs ook door Ds. Gunning met zooveel
warmte in het Dagblad van '8 eravenhtJg6 aanbevolen Historisch Overzigt
(hierboven, I1, 7I), wat dunkt u?
111** VERBUM SAPIENTI. 1 Wij hebben thans een Minibterie dat de
verkiezingen niet lang overleeft. Een derde Ministerie Phorbeclce,
zoo niet erger, IS voor de deur. Dan zal, ook door de conservatIeven,
de man van rotsachtige natuur, dien zij thans bestrijden, als voor·
vechter (welligt tegen de ultras ook op lcoloniaal gebied) worden
gewaardeerd.

1 In populalren trant vertaald

• Een woord voor w.e verder z.et dan zijn neus

reikt .•

18 October 1866.
----~,~.~~.-----
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