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1. Een derde Ministerie Thorbec1ce, zoo niet erger, is
voor de deur. Dan zal, ook cloor de conservatieven, de
man van rotsachtige natuur, dien zij thans bestrijden, als
voorvechter worden gewaardeerd.
In 1864 was het:
"Neem l.'horbecke weg. Wees verzekerd dat de conservatieve
partij, in het bewind geraakt, straks een anderen l.'horbecke in het
leven zal roepen; een ministerie, vrij wat meer welligt dan ooit het
ministerie Thorbecke was of zou geweest zijn, radicaal en modern."

Vergelijkenderwijs dus, zal men met denzelfden Thorbecke verblijd zijn.

2 Is het niet (zou mij kunnen worden gevraagd) met de
dankbaarheid der eigenliefde, dat gij op uwen lofredenaar
lofrede houdt?
a. Ik laat daar wat Keuchcnius over den staatsman gezegd heeft, maar het getuigenis omtrent den Evangelie.
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belijder neem ik auu. - Ja, dit is zoo; met al Je zwakheid
en verkeerdheid, die ik mij zei ven bewust of onbewust ben,
heb ik, sedert 1829 tot op heden, belijdeni8 van het Evangelie, ook op staatsregtelijlc terrein, afgelegd.
Daarom hebben al de fractiën van het liberali~me in
mij een absoluti8t, de Roomsch-catholijken een ketter, Je
meesten mijner vrienden een ietwe8 clweepzieken drijver
naar het onbereikbare gezien.
b. De overdrevenheid eener lofbetuiging kan, in een edelmoedig hart, het gevolg z~jn van diepgevoehle vel'ontwaal'Jiging over de felheid en bitschheid van overdreven kritiel.·.
c. Mijne aanbeveling van Keuchenius is (onafhankelijk
van ûjn persoon) gegrond op de overtuiging dat het een
Qnuitwischbare schande en een onberelmnbare schade voor
het Christelijk Nederland zijn zou, wanneer bij vool'keur,
niet gekozen, maar geweerd werd de man van zeldzame
begaafdheid en nog zeldzamer vastheid van karakter, die
(zonder n()emen13waardigen bijval in of buiten de I(amer)
niet de banierdrager een er revolutionaire factie, maal' de
kloekhartige voorstander der christelijke volksbelangen,
in Nederland en in Neêrlands-Indie, geweest is.

3. Uitnemend is de verklaring 01l11er kiezersvcreeniging tI'
's Rage op 16 October:
"De kiczcrsverceniging Chris!ell- en Burgerpl(lJt te 's Gravcnhagc,
geloovendc dat het Goddelijk regt der Souvereinitcit in het Huis
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van Oranje door de geschiedenis van ecu wen is bevestigd, verklaart juist dáárom, op grond dier geschiedenis zoowel als van Gods
Woord, te gelooven aan de grondwettige vrijheid der Staten-Generaal
tot beoordeeling een er daad des Konings, waaronder het ministeriëel
contreseifJli staat."

4. Gaarne zou ik vernemen welke de naam is van onze
kiezersvereeniging te Am8terdam?
Ook in verband met den aandoenlijken brief van eenige
burgerlieden (blz. 21 , vgg.)_ - Het flaauw kloppen van den
hartader, waarvan Thorbecke sprak, zal wel niet op onze
talrijke christelijke vrienden aldaar toepasselijk zijn?

5. Waar geene kiezersvereeniging is, zou daar de hulpvereeniging voor chri8telijlc-nationaal onderwij8' zich aan
haar eigenaaruige l'OepiJlg ter aanwijzing van candidaten, in
verband met de chri8telijke volksbelangen, mogen onttrekken?

6. Op het district ARNHEM is thans aller oog gevestigd.
Geene benoeming van Keuchenius elders, al ware het in
twee of drie districten, kan de schande voor ons uitwisschen, wanneer de man, die in den laatsten tijd, bijkans
alleen, de vlag van Nederland en Oranje, zonder aanzien
des persoons, omhoog gehouden heeft, als ware hU ons
een vijand geworden (en dat nog wel zonuer onderzoek,
lIlet ter zijdestclling der regtsvraag) geweerd wierd.
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7. De uitnoodiging te Arnhem om Keuehclliu~ te vcrl@ochenen, luidt aldus:
"De Kiesvereeniging "Eentlragt maakt Magt" te Arnhem, overtuigd als zij is, dat overeenstemming . van Regering en Kamers
tot welzijn van het Vaderland dringend vereischt wordt, heeft met
terzijdestelling der regtsquestie, die tegenwoordig door regtsgeleerden en dagbladen wordt uitgesponnen, als kandidaten voor de
Tweede Kamer der Staten-Generaal gesteld de lleeren Mr. C. Th.
van Lijnden van Sandenburg en Jonkheer Mr. J. W. van Loon,
beide mannen aan wie Bijbel, Vaderland en Oranje dierbaar zijn.
Zij noodigt de kiezers in het district Arnhem dringend uit, op
:30 October e. k. hunne stemmen op genoemde heeren uit tr
,brengen."

Eenc droevige bijdrage voor de geschiedenis van October

1866.

a. Mag de qucstie ter zijde worden gesteld, waarop het
ministerie niet slechts, maar ook de koning zelf, duidelijke verklaring verlangt?
b. Weet men niet, of verzwijgt men, dat deze ?·egts·
questie door onze vrienden de Geer en Gratuma zeer elc·
'Illentair genoemd wordt, dat zij in bevattelijkheid aan ti tln'(~'
maal twee vier" gelijk is?

c. Kan er ooit berispelijker misbruik van ironie zijn dan
in het woord uitge,yponnen ligt ? Wordt er uitspinning
vereisclIt om aan de kiezers te doen gevoelen dat gr('n
Vorst uit het Huis van Oranje en geen Nederlander die
Oranje, in dr echte beteekenis, lief hreft, eene volks vertegen woordiging zou verlangen al wanr dl' vrijr kritiek ovrr
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refJerin!Jsdaàen, Vlll! den persoon des Konings uitgaaude, zou
moeten worden gesmoord?

d. Is het geoorloofd, onder de leus Bijbel, Vaàerla1ul
en Oranje, de kiezers op te wekken tot een bedrijf van
ondank rn ontrouw?

8. De antiscltoolwet· coalitie is, sedert J unij, tot comerliegpel gemaakt. - Conservatieven en Roomsch-catholieken
hebben, met verloochening der in de onderwijsquestie
aangenomen gedragslijn r het Ministerie gevolgd. Het streven
om godsvrucht en vrijheidszin tot nationaal vereenigingspunt
voor alle partijen te doen strekken, heeft ten eenemale gefaald.
Aan alle mystijicatië1t komt ten langen leste een eind.
Ditmaal althans neme men, in elk district, een eigen.
kandidaat.

9. Men verlangt, in een aantal brieven, dat ik personen
zal noemelt. Waartoe ? ik mag geen verwarring. brengen in
het kiezers-overleg. - Van de leden der ontbonden Kamer
kunnen, als wij eigen candidaten kiezen, na het vertrek
van onzen vriend van Asch van Wijck, m. i., slechts in
aanmerking komen Keuchenius, van Lynden van Sandenburg (mits h\j zijn aanklagt tegen Keuchenius intrekke en
anders niet), Hofl'mann, v. Foreest, van Wassenner-Catwyck. - In 1864 schreef ik :
"Behoef ik te wijzen bijv. op geloofsgcnooten als de heer en
.T. J. 'l'edillg van Berkhout en J. W. van Loon en J. Voorhoeve HCZll.
('11 den hoogleeraar Gratallla CB den hoogleeraar Lintclo de Geer
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en E'. van Hogcndorp cn J. van Eik cn J. de Neufvillc CII O. van
Wassenaer Uatwijck en M. Bichon van IJsselmonde, reeds sedert lang,
en naar veler schatting, aangewezen om in dc Tweedc Kamer de
belangen voor te staan waaraan een groot deel van tijd en krachteu
door hen gewijd werd? Behoort van mij te worden gevergd dat
ik op hen, die, met woord en daad van belangstelling in het
onderwijs blijk gaven, zelf de aandacht der kiezers vestig? En,
zoo men ook namen die vroeger niet genoemd werden begeert,
zouden onder onze geestverwanten mannen vau bekwaamheid eu
tevens van jeugdige levenskracht, indien men ze vinden wil, te
vergeefs worden gezocht?
Neem dan een eigen kandidaat, zelfs waar gij geheel onbeduidend
in getal zijt.
Gij wilt uwe stem niet verloren laten gaan.
Welnu, zij gaat minstens verloren, zoo ge u bij een der onderdeelen van onze tegenpartij voegt.
Zij gaat niet verloren, wanneer gij, door uwe stem, al zou het
de eenige stem zijn, ten gunste van onze rigting, belijdenis aflegt."

Voeg hierbij J. Esser, Is. Capadose, E. van IAj UdCl I ,
W. Oppedijk. Vergeet vooral M. D. van Otterloo niet.
Door onze vrienden in Zeeland werden, naar ik verneem,
de heeren Vader van Cortgene , Joh. de Jonge uit Zierikzee,
Saaij mans-Vader te Goes tot candidaten gesteld.

10. Mannen, bij onze geestverwanten algemeen geacht en
geliefd, kan men aan bevelen, ook zonder hun 'verlof Ik
vlei mij dat niemand hunner daartegen zal opkomen. Ik acht
dat de regelmatige uitoefening van het stemregt geen weigering van kandidatuur duldt. Een bewijs van vertrouwen
vergeldt men niet door de kiezers I ter elfder ure, in verlegenheid te brengen. Zoo het evenwel in een r,nkel district
plaats had I ga voort, als of ge niets gehoord hadt! De
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kandidaat, gestempeld, blijft
belijdenis-afleggen bruikbaar.

voor

middenpunt in het

11. Vrienden als de hoogleeraar de Geer, J. Voorhoeve HO.zn.
J. de Neufville, voor wie het lidmaatschap der Kamer op
den duur misschien onaannemelijk zijn zou, gelieven vooral
in het oog te houden dat zij, na drie maanden of zes
weken, ont~lag kunnen inzenden; maar dat het vormen
eener kern van bU uitnemendheid nationale 1 oppositie,
niet tegen dit Kabinet, levende reeds dood, maar tegen het
aanstaande radicale kabinet, voor Staat en Kerk en School
van onberekenbaar belang is.
I De christelijk. historische rigting is, m·et bij mtsluitlng, maar
toch bij uitnemendheid NATIONAAL, en met nadruk nationaal in tegenstelling tot de M:ODERNE rigting (Getuigenis van graaf van Zuylen
in Agitatie en p#gtsbefl·achtin,r;).

'sHage, 19 October 1866.

*** Lees p. 27, r. 3- 6. "Door onzen hooggeschatten vriend
Heldring geraadpleegd, heb ik onmiddellijk geantwoord: "Niemand
anders dan Keuchenius." Heldring schrijft naar Arnhem: "Niet
Keuchenius maar van Ijoon is onze candidaat."
Er stallt van Lijndelz, die drukfeil zal te Arnhcm, ook zonder
mijne aanwijzing, opgemerkt zijn.

DE OPPOSITIE TEGEN DIT MINISTERIE TE l<'EL?

Allezins begrijpelijk is het dat, zelfs aan sommigen mijner
geliefdste vrienden, mijne oppositie tegen dit Ministerie te
fel schijnt. Ik zie geen mogelijkheid om dit verwijt te
ontgaan. Evenmin nu, als in 1856.
Het is eene pijnlijke ervaring, dubbel smartelijk, omdat
de rehabilitatie, voor het welzijn van het TJand, even als
in 1857, te laat komt.
Nog dezer dagen heb ik een merkwaardigen en hal'telijken brief, die ter mijner waarschuwing met hoogen ernst
is geschreven, medegedeeld en met eenige kantteekeningeu
begeleid.
In onze kiezersvergadering Cltri8ten- en Burgerpligt te
's Gravenhage, op 17 October, hebben vrienden die ik
zeer hoog acht, soortgel~jke bedenkingen gemaakt, met een
vr~jmoedigheid en met een heuschheid, waarvoor ik dank zeg.
Zooveel ik kan, lever ik hier de schets van een apologetisch vertoog; doch, te midden van velerlei arbeid, moet
ik (onder aanhaling van II, blz. 197 -200) beknopt zijn.
I. Ik beroep mij op het antecedent van 1856. Den
laatsten dag van onzen jammerlijken tweestrijd liet van
der Brugghen zich scherp tegen mij uit, als of ik hem
met opzet leed aangedaan had. Thans verwijs ik eIken
onpartijdige naar 1856 en 1857, met de vraag: of ik
niet, zooveelwnder pligtverzaking mogelijk was, mijn" voor-
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maligen en toekomstigen vrJCnd, fI gelijk ik hem noemde,
gespaard heb?
Il. Ik neem de volgende bedenkingen op.
a. 1/ Dit Kabinet had ik moeten 8teunen. fI - Elke 8teun,
zonder vasthouding van eigen begin8el8 verleend, is een
bedriegelijke rietstaf. Men 8teunt niet, men wordt medegesleept, wanneer men, om aan den vallende de hand te
reiken, zijn 8tantl- en 8teunpunt verlaat.
b. 11 Deongerijmd,
ministers had
nieteenmoeten
kwet8en.1I
- Een
eisch
zelfs ikvoor
schutter
als
eisch ongerijmd, zelfs voor een schutter als Willem 'Iell.
Op het hoofd van het geliefde kind was de appel afzonderlijk raakbaar; het poliiisch beginsel is vereenzelvigd met
den persoon.
c. 1/ Zachtmoedigheid betaamt ons. /I Voorzeker, maar
zachtkens behandelen wordt misdrijf, wanneer men, om per80nen te ontzien, de hoogste volksbelangen vergeet.
Des te smard. 11 Het zijn goclvreezende mannen./I telijker en schadelijker is hun gedrag. Mij althans werd,
onder vingerwijzing uaar 1856 en 1866, met een 8neer
gevraagd; Of we~rspraak met antecedenten, of het breken
mrt vrienden die hen nan het bewind hebben gebragt , het
eigen merk is del' ministers van christelijk-historische rigting?
lIL De politiek van dit kabinet heeft, Jla verspeling
van zeer gunstige kansen, VaderlanJ en Koning in beJenkelijken toestand gebragt.
Door eene reeks van feilen; a. benoeming van den minister
Heemskerk; b. zwichten, eer de str~jd begon; c. SUS8en der
schoolwet-agitatie; d. rehabilitatie van Je liberale vlag; c. hand·
having van het IwiIIooze woord christelijk in art. 23 cIer schoolwet;

f.

gedragslijn in de uittreding van Mijer; g. ontbinding
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der Tweede Kamer, om te erlangen eene rltûdelijke verklarilzg
der Natie dat afkeuring en berisping van een gecontrasigneerd besluit de::! Konings aan grondwetschennis gelijk is.
IV. l,et op mijn telkens vruchteloos pogen om toenadering til doen ontstaan.
Onderzoek of ik niet telkens, tot op 23 Augustus, een
middel van bevrediging en zamenwerking aan de hand gaf.
Houd in het oog dat averegtsche zachtzinnigheid voor
dit Ministerie niets meer vermag. - De ontbinding, wegens
het aangevoerde motief, is doodvonnis van het Kabinet.
De eerste daad der aanstaande Kamer, al zou zij (wat niet
waarschijnlijk is) uit louter conservatieven bestaan, zal zijn
een duidelijke verklaring tegen het Kabinet.
Eene Kamer die dergelijk een aanklagt van grondwetschennis oogluikend voorbijging, zou onmiddellijk, als die
het abc van het constitutionele staatsregt nog niet geleerd
had, in- en buiten 's lands (zoo men ook dáár nog op ons
let) gediscrediteerd zijn.

AN'l'IItEVOl.Ul'lONAIRE POJ.ITIEK •

.Antirevolutionair te worden genoemd, scheen aan dit
Ministerie, even als aan het Kabinet van 1856, een staatsregtelUk brandmerk.
Thans evenwel heeft men harde woorden voor Keuchenius,
omdat hij van ontrouw aan zijne antirevolutionaire antecedenten verdacht wordt.- Het wijken van de antirevolutionai1'e
gedragslijn is het scherpste verw~jt dat, wegens de motie van
orde, aan Keuchenius door den graaf v. Zuylen gerigt werd,
en, met afschuw en ontzetting, verkondigt het ])agblarl
van '8 Gravenhage dat hij met de antirevolutionairen heeft
gebroken, niet gedachtig aan hetgeen Stahl en Groen hadden
geleerd.
Ik durf beweren dat ook Stahl hem een vrUbrief, een
getuigschrift van antirevolutionaire Ent8chierlenheit , nog wel
8ummá cum laude zou hebben uitgereikt.
Hoe dit zü, het antirevolutionai1'e beginsel schijnt niet
in allen opzigte en altijd verwerpelijk of onbruikbaar.
Wèl is ten allen tijde een antirevolutionair Kabinet
ondenkbaar; volgens
van Hall in April 1853;
v. d. Brugghen in Julij 1856;
graaf v. Zuylen in Mei 1866;
de 1'0'rl in October 1866; te meer nu de allti8choolwet-coalit-ic waaraan ze, naar het scheen,
ijverig deel nam, door de eerste regeringsdaad van
rlit Kabinct vcnlwcclI.
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De antirevolutionaire politiek is een onding, dat men
telkens aan de minachting prijs geeft, doch waaruit men
somt~jds (gelijk de nijvere bij, zelfs uit ue meest giftige

bloem), met schrandere gevatheid, levenskracht trekt.
Onze voortretrd~jke vrienden, als zij aan het bewind
raken, zijn onverw~jld tot verloochening van geestverwantschap men de antireIJoltttionaire eigenaardigheid bedacht.
Men houde hun dit ten goede. Onbekend maakt onbemind.
Sommigen hunner weUigt zouden, indien zij een weinig
meer op het kenmerkend antirevolutionaire van mannen
die zij met ons vereeren, hadden gelet, den moed hunner
overtuiging, en van de antirevolutionaire politiek meer gunstigen dunk hebben gehad.
Zü hebben thans, door het vreesachtig breken met onze
rigting, voor de eer zoo min als voor de bestendigheiu hunner ministeriën ongemeen voordeel gehad. Mij hebben zij,
in het gezigt van den vijand ontwapend, en telkens voor de
toepassing van hetgeen ik belijd, schier onbruikbaar gemaakt.
Immers aan mijne geestverwanten, veel meer dan aan mijne
wederpartijders, is het te wijten dat mijne verdediging der
christelijk-historische beginsels weinig praktische werking
gehad heeft; dat ik in 11'\57 ter keering van hetgeen de
Koning ook voor Z. M. onaannemelijk verklaard had, magteloos
werd; dat ik , in 1862 teruggekomen, reeds in Maart 1865 ue
Tweede Kamer verliet, el1 dat ik onlangs, (na ue laauwheiu
mijner geestverwanten zelfs tegenover de handelwijs van dit
Kabinet wanhopend) in de Kamer niet wedergekeerd ben.
De benaming van antire1)ol1dionair is en blijft een
schrikbeeld.
Misschien ~ou Inm cr niet vreesachtig tegen op~ieJl,
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noch minachtend op neerzIen, zoo men lil het oog hield
het oordeel van iemand die aan zeldzame scherpzinnigheid
doorgaans, meer dan de meesten zijner geestverwanten,
billijkheid paart.
Ik bedoel een opstel van den heer Heemskerk Bzn., in
1853, in de Gid8, naar aanleiding van een geschrift van
Dr. Fruin.

Dr. Fruin vond de benaming van antirevolutionair ongepast. De heer Heemskerk wijst hem desaangaande teregt :
"De billijkheid vordert te erkennen, dat zij niet door de anti.
revolutionaire partij is uitgedacbt, maar in zwang was en zelfs eene
800rt van wetenschappelijke beteekenis verkregen had, voor dat deze
hare begrippen verkondigde. Heeren noemt, in zijn Handboek der
Geschiedenis can de Staatsgesteldheül van Europa, het geheele t,ijdvak
revolutionair (Il, S. 161, "die Mitwelt, welche sie durchleble,
nenllt sie die revolutionäre"); het "verba valent usu" mag ook bier
VBn toepassing zijn .... Misschien heeft Dr. Fruin te weinig gelet
op het criterium, dat StaMI in zijne rechtspbilosophie voorop stelt:
"de gebeurtenis jn Frankrijk op bet eind der vorige eeuw, die
wij kortaf do revolutie noemen, ontleent hare groote beteekenis
niet aan de daad des opstands alleen, maar aan bet zamenstel van
begrippen dat daarin verwezenliikt werd. De revolutie is niet bloot
eene daad van geweld en omkeering: zij is een systeem van grond.
stellingen en inrigtingen, een staatsregtelijk politiek stelsel. Ja, het
is voor dit systeem zelfs onverschillig, of bet langs den weg van
vreedzame ontwikkeling of op bloedige wijze wordt ingevoerd: altoos
blijft het als stelsel één en hetzelfde. Ook het liberalismus in den
technischen, bistorisch.bepaalden zin des woords, wel te onderschei.
den van hetgeen in ons gewoon spraakgebruik onder liberale denk·
wijs ell instcllingen wordt vcrstaan - is niets andcrs dan dit systeem
der revolut.ie, hetzij in r,ijuc vulkomen krachtdadige nitvoering, of
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getemperd zoo als de omstandighedeu, tcgeu~talld van Imilen of eigen
slapheid het gewoonlijk medebrengen."

Dr. Fruin scheen 11 in goeden ernst de classificatie te
verdedigen, die bijv. Babeuf en Guizot onder ééne soort
brengt, alleen op grond dat beiden van den alztirevol1~tio1lail'
verschillen." - Hiertegen verheft zich Heemskerk. Guizot
naast Babeuf en tegenover den heer Groen! dit is een politische statistiek, waaraan, volgens hem, wcl eenigermate
een juiste kennis van aard en verhouding der rigtingen
ontbreekt. Hij brengt ons veeleer in uitnemend gezelschap
l'n toont dat de zoogenaamde doctri1lail'es, voortreffelijke
staatslieden als Royer-Collard en Guizot! zeer llaauw aan
de beruchte antirevolutionairen verwant zijn.
Van

ROYER-COI,LARD

schrijft hij:

.. Slaan wij die sclloone plaats op uit de rede van Royer Collard
(sur Ie projet de loi relatif au saerilège: "Les soeiétés humaines vi vent
et meurent sur la tem~; là s'aceomplissent leurs destinées •.•• mais elles
ne contiennent pas l'homme tont entier. Après qu'il s'est engagé à
Ja société, il lui reste la plus ~oble partie de lui·même. ces hautes
faeultés par lesquelles il s'élève à Dieu, à une vie future , à des
biens inconnus dans un monde invisible.... Nons, personl1es individuelles et identiques I véritables êtres doués de l'mmortalité, nous
avons nne antre destinée que les états." - Z66 sprak de vader en
stichter der school: is er in zijne woorden iets, dat zweemt naar
staatsalvermogen , naar verloochening onzer hoogere natuur, naar
zucht of zingenot, of laag materialisme: en zijn deze niet de hoofd·
vijanden, die de antirevolutionaire leer bekampt? Dat waar, dat edel
bestanddeel der historische school, eerbied voor herkomst, voor vaderlijke inzettingen, beschouwingen van den staat als een verbond van
regt niet alleen tusschen de levenden, maar tusschen de levenden,
de gestorvenen en hen die nog moeten geboren worden, - wie
beeft het lUcer dan de doctrinairea in hunne leeringen opgenomen?
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Dc erkentenis, dat ccne onzigtbare hant! den knoop der gebeurtenissen legt en weder losmaakt, dat hooger geest het lot van staten
en volken regelt, dat 't jammerlijke waanzin is ter verklaring der
zienlijke dingen niet hooger dan deze aarde te zien, en derhal ve
de geschiedenis meer is dan eene reeks van voorvallen zonder zamenhang, behalve die door de daden der menschen en voorts door een
toevalligen loop van omstandigheden te weeg wordt gebragt ; wie
hebben ze duidelijker uitgesproken?"

Vervolgens wordt aan Dr. Fruin bcleefdelijk onder het
oog gebragt welk een verregaand misbegrip er in de tegenstelliag tusschen de antirevolutionairen en GUIZOT ligt.
"Zoo dikwijls wij de werken van Guizot bijv. raadplegen, valt
ons één treffend punt van overeenkom8t in 't oog, waardoor de
doctrinaires zich veel l1aauwer aan de antirevolutionairen aausluiten
dan aan eenige andere part,ij. Wat laat de beroemde fransehe staatsman volgen op ecne zinsnede, die wij tot motto kozen, cn waaruit
men, bij den eersten opslag, een bewijs tegen ons gevoelen zou
kunnen putten? "Personne n'est plus convaincu que moi des immenses erreurs et des funestes égarements de notre temps; personne ne
redoute et ne déteste plus que moi l'empire qu'exerce parmi nous,
et Ie danger dont nous men ace l'esprit révolutionnaire. ce Satan
hnmain, à la fois sceptique et fanatiqne, anarchique et tyranniqlle,
passionné pour nier et pour détruire, incapable de ri en créer qui
puillse vivre et de soull'rir que rien se crée et vive sous ses yeux.
Je suis de ceux qui pcnsent qu'il faut absolument vaincre cel, esprit
fatal, ct remettre en honneur et en pouvoir l'esprit d'ordrc et de
foi, qui est l'esprit de vic ct de conservation." (Préface aux Études
Morales , p. xv.) Kan iel,s in zin en strekking meer antirevolutionair
gedacht of gesproken worden: en was niet Guizot's leven en werken in volkomen harmonie met deze taal?"

Nog meer. Dr. Fruin had ons alle geestverwantschap met
den antirevolutionairen Demosthenes, met .BURKE betwist.
Meesterlijk is ook ditmaal de teregtwijzing :

43
"Dr. Fruin is tot ue vraag gekomen, waarom ue antirevolutionairen Burke tot de hunnen rekenen. Het antwoord is gereed: niet,
omdat deze uitstekende staatsman revolutionair gcwcld veroordeclde,
maar omdat hij, en niet enkel in zijn beroemd boek over de fransche
omwenteling, in de revolutie de volvoering van een stelsel van begrippen zag. Hij verfoeide wel de gruwelen, en wilde van het laatste
geneesmiddel der maatschappij geen dagelijksch brood hebben gemaakt:
tot zijn ideaal van den staatsman behoorde geneigdheid om te behonden, zoowel als talent om te verbeteren: bet bestaande, in den
bodem der geschiedenis geworteld en tot ecn stevigcn boom opgegroeid, was hem een voorwerp van dankbaarheid en liefde: hij
schreef die treffelijke woorden, wie nooit aan zijne vooronders denkt,
bekommert zich ook om het nageslacht niet; hij beschouwde vooroordeelen zelfs als deelen van ons hart, die aan onze reden eerst
stenn, kracht en werking geven, en waar gevoel en verstand strijden,
was volgens hem vaak de theorie in dwaling en had het gevoel
regt: hervormingsplannen moesten niet rusten op algemecne voorstellingen van regt oLmagt, op een model van eenvormigheid, maar
op helder inzigt van het bestaande en van de krachten waardoor
het voortgebragt en onderhouden is: gematigdheid en langzaamheid
van hervorming was hem een regt des volks, en het verlaten van
den weg, door geslachten heen bewandeld, eene hagchelijke zaak.
Doch wat hij in de fransche omwenteling bovenal bestreed, waren
de gepredikte beginselen, tegen de grondslagen van iedere maat.
schappij gerigt, die van alle orde, van ieder gezag den ondergang
bedoelden, en voor ware vrijheid meest verderfelijk zonden zijn.
Haar geheel karakter was hem eene ergernis: en in den gloed zijner
verontwaardiging kleurde hij ongetwijfeld voorvallen en personen al
te hoog. Er ontbreekt nog één trek aan de beeldtenis, alleen voldoende om in Burke het type, de familie, der antirevolutionairen te
doen herkennen: hij zag dat de twist, die sedert jaren de beschaafde
wereld verdeelt, in aard en nitkomst. ook de godsdienst betreft.
Reeds in 1793 schreef hij: JJ Illen kan zich den waren aard niet
ontveinzen van dezen vreesselijken krijg. Het is een religiekrijg. Elk
maatschappelijk belang wordt er door aangetast; maar dit evenwel
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Deze homogeneïteit van Burke
(Op7.0omer meent dat hij eer
(loor den heel' Heemskerk, met
u it tie Nerlerlandsclte Gedachten

en de antirevolutionairen
opzoomeriaan was) werd
een gansche reeks citaten
(1829-32) gestaafd.

lIeeft m~j deze uitmuntende apologie der a?ztirevolutionaire
benaming in 1853 naderhand veel gebaat?
Ach neen! wie leest politische vertoogen? of, zoo men
voor opstellen, met zooveel attisch zout besprengd als die
van den heer Heemskerk Bz., eene uitzondering maakt.
wie herleest ze? wie bestudeert ze?
Heeft deze aallwijzing vnn een familie-trek met buitenlanders die men vereert, mij, in den kring mijner nederlandsche geestverwanten, voor den smaad eener verdachte
benaming behoed?
Ach neen! Drie jaren later, in 1856, werd een mijner
uitstekendste vrienden, hetzij dan door eigen vooroordeel
tegen de antirevolutionairen, hetzij omdat, volgens hem, toegeeflijkheid aan dit vooroordeel een voorschrift zijner actualiteit,y-politiek was, mijn tegenstanuer, en aldus, zijns ondanks
ell tot scM van Vaderland en Kerk, der liberalen werktuig.
Elf jaren later, in 1864, was het niet beter gesteld.

I

"Sedert ik, van ] S2() tot 1832, de Nedcl'laJzdsche Gedachte,.
;;ehrecf, tot op heden, is het mij niet gelukt de hoofdgedachte
waaraan mijn leven gewijd werd (zinspreuk zoodra ze begrepen
\VOI'!l/"
van den mce"t eenvoudigen Christen) "Tegeu de Revolutie
1

Aalt de IUezGi's,

II,

14, vg.
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het Evangelie" aan lilijnc \\'c1enschlljljlclijk g()v()I'IlJ[lt~ lan(lgruoolcn
te doen verstaan. Ofschoon ik daarmeê niet anders bedoel dan de
politiek van Willem I en van Willem Ill, gewijzigd naar onzen leeft,ijd, J. en ofschoon ik met de uitnemendste Christen-staatslieden der
laatste eeuw, met een Burke, met een Guizot, met, een Stahl homogeen
was. en ofschoon ook mijne zwakke stem in (Ic donderslagen der
wereldhistorie, in 1330, in 181,8, weerklank gehad heeft., ge!tJ ik
nog voor het tegendeel van wat ik ben." 2

En in 1866 hoe is het nu?
Wederom dezelfde miskenning der eigenaardigheid en
kracht onzer antirevolütionaire, dat is cltristelijk.historische
beginsels. De meest gunstige kansen eener 1/ationale politiek
werden met onbegrijpelijke ligtzinnigheid verspeeld. Aldus
gebeurt er wat men, met schrik en deernis, sedert Mei
gezien heeft, ziet, en te gemoet ziet.
1 Ik bedoel de Pl'ia<en van Oranje. - De Arnl.emscl.e Courant ducht dat de jlolitiel,
<ler Koningen Willcm 11 en Willem III bedoeld werd. Dikwijls ben ik ome!'stllall!>a>u'
2 A.an de Kierers I 111. Een ~taatsman niet! Een Ecangclie·bclijdel'.

EEN B [UEl!' OVElt KE UCHENIUS.

Zie hier over Keucltenilts een uiterst merkwaardigen
brief van een hooggeschatten vriend, die mijne politieke
carrière van uen beginne af, gevolgd heeft" en die, bij dc
cltristelijlc-Itistorisclte rigting eu allermeest bij mij, wegens
godsvrucht, schranderheid en veelzijdige kennis, groot
crediet heeft.
De brief is van 28 September; onder de eerste sensatie. Om de drukte dezer dagen heb ik dien slechts mct
eenige kantteekening begeleid.

11 De motie van onzen vriend ~euchenil1s
heeft op mij,
ecn pijnlijken indruk gemaakt. Even als von Bismarck,
heeft onze vriend zich aan het hoofd der democraten
geplaatst, en heeft hij kunnen goedvinden den Koning
on verdiend ecn sneue door het gezicht te geven, waaraan
Z. M., blijkens zijn antwoord op het Adres, dan ook diep
gevoelig schijnt tc wezen. I Mij dunkt, dat zoudt gij niet
gedaan hebben ~ - zeker niet z66 gedlHlll hebben. 3 En toch

I rn 's Hage vond men, zoo ver mij gebleken is. integendeel dat
in het antwoord gcenerlei spoor van gevoeligheid lag. Doch men
hreng-e de felheid van geheel dit resumé met de verbazing van het
eers1e oogenblik (let op den datum) in verbuml.
~ Zoo als de motie door mijn vriend omschrcvcn wordt, voorzeker niet.
" Misschien had ik, oneler het gelach der Kamer, de motie, Iladat.
wijn' doel bereikt lYaS, iilgetrolrkeit.
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hebt gij wel eenigzins in den laatsten tijd van uw parkmentaire loopbaan (want ik moet oprecht zijn) medegewerkt
om het zwaartepunt van de Kroon in de 'l'weede K:UllCl'
over te breugen. 1 De lof dien Buys u op dat punt gl~g(~
ven heeft, was ill. i_ wel wat dubbel~innjg_ 2 En dat is ottk
wat reeds van der Kemp tegen uw standpunt had_ 3 En ook
de Nieuwe Goesche Courant, ofschoon deze het zeer plomp
en onhandig uitwerkt, 4 voelt toch daar iets van; ja dil'
geheele fractie van het Ilederlandsche volk, die Keuchcllill~
als den eigenlühn kern der natie gekarakterizecl'll l!el'i't,
i8 vrij wat meer monarchaal dan de tegemvoorcligc all! irevolutionairen. 5 Zij is afkeerig van dat overdreven parh.:1 Omdat ik in de volksvertegenwoordiging een v81/csori)({(tI! ell !lid
cen regerings-instrument zag? - Omdat ik den hechtstc!l steIlIl der
Kroon, niet in ondergeschiktheid aan het souvercine j;iczrrsl-olk,
maar in den christeIiJk-historisehen zin der Natie, onder cn achier de
kiezers en in de traditiëll van het Huis van Oranje, gezocht heb? Omdat, door mijnc afkenring der Poolsehe Nota welligt, het prerogaHef van de Kroon aangerand werd?
11 Een dubbelzinnigheid, die mij tot verdediger vau volksvrijheid ,
zoowel als van vorstelijk gezag maakt, houd ik voor dubbelen lof.
D Onze geliefde en scherpzinnige vriend had zijn eigen zienswijze
op menig pnnt. Ik herinner mij niet wat hier cigenlijk bedoeld
wordt. Tn elk geval, is mijn dwaalbegrip dan reeds van vroeger
datum.
4 Niet het plompe elz O1z4mzdige der uitwerking is het llJeest berispelijke in dat zonderlinge weekblad, maar de valschheid van het beginsel. Een aartsvaderlijke monarchie, waarin de subjectieve merlling
van den Priester-Vorst omtrent Gods wil of Gods woord de godsdienst
in de volksopvoeding voorschrijft. Ook Datheen (voor heL overige
een zeer loffelijk persoon) was, in dit opzigt (tegen don revolutionairen
Willem van Oranje) eensgezind llJet vader Filips_ Zie blz. 4·7.
• Zij is ultra-monarchaal of quasi-monarchaal. - Hoe zou het haar
euvel kunllen worden geduid! Zelfs zeer geleerde en hooggeschatte
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mcntul'ismc (lat dc natic onder het veelhoofdige dwanggezag
van de Tw('ede Kamer brengt.
Wij gaan gebukt onder de couranten-heerschappij, dc
hecrschappij van bladen veeltijds door pantheïstische en
materialistischc Joden geredigeerd, I en die met eenige
factieuse kiesvereenigingen in verband, de. verkiezingen
vervalschen en tot eene afschuwelijke partijregering maken. 2
Het monarch al isme van Bilderdijk heeft in ons volk diepe
wortelcn. 3 Het volk is afkeerig van die constitutionele
fictiën, die thans hij de liberalen zoo zeer in de mode
zijn, bijv. dat de naam des Konings nooit in de practische
politiek zoude mogen genoemd worden, en dat de ministeriële verantwoordclijkhcid de conrlitio sine qud non van de

nieudeu hebben nog niet ingezien dat het zelfstandig kOIJ.Ïngschap,
wllarin zich op nederlandsehen bodem de volkshistorie heeft bclig~
ehaamd, tegen hel, overdrelJen parlementarisme, maar niet minder
tegen mona,'rhale willekeur gckant is.
1 Dit is grootendeels de schuld der Ilaanwhartigheid van Oll11-C'
rigting. Zij zelve, talrijk en veelvermogend, is nog niet in staat geweest.
ééne politieke courant in het levcn te roepen. Door haar onverschillig·
heid werd mijn individuële poging in de Nederlander, na vijfjarige
kwijning, gesmoord. - Keur het· in de Israëlieten niet af. wanneer
zij het gewigt beseffen van hetgeen door de Christenen niet der
moeite waard geacht wordt.
2 Waarom heeft men geen kiezersvereenigingen in beteren zin op'
gerigt? Waarom liet men die, waar ze opgerigt waren, straks door
lIet: "wat baat het! wat kan het mij scheelen!" te niet gaan?

3 Bilderdijk heeft veel te weinig het verschil en zelfs contrast rrkend
lusschen de wezenlijke monarchie, gelijk zij op een eigen en veelzins
beperkt gezag der Vorsten berust, en de revolutionaire autocratie,
welke, onder den naam van monarchaal be/{)ind, uit de revllintionaire
anarchie, als een van haar onvermijdelijke gevolgen, ontspruit. Zip
Ollgeloof en llevf)lutie, blz. 3U,
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onschendbaarheid des Konings zoude zijn. I Het volk dorst
er naar om den Koning eens werkelijk persooJlI~ik te zien
handelen, bijv. in de benoeming van eenen Gouverneur·
Generaal van Ned. Indië, 2 en ik ben overtuigd dat het
orthodoxe volk met beide handen zou toejuichen, indien
de Tweede Kamer eens ... 3 Zoover drijf ik het nu wel geenzins, maar ik constateer enkel het feit. Ik verblijd mij
dan ook dat onze vrienden van J..ynden, Wassenaer enz.
de motie Keuchenius niet ondersteund hebben. Wat is er
dus het gevolg van? Op nieuw verdeeldheid onder de
Christenen. ~ Waarlijk , lieve vriend! die bij de Tweede Kamer

1 In dezen afkeer beb ik gedeeld, sedert 1820 tot. op den hui.
'digen dag. Het contrcscign, waarborg trgen misbruik van het vorst.elijk praerogatief, is voor mij niet, als voor den liberaal, een wrgeijfering der persoonlijkheid van den Koning, zoodat hij de cer€'mouie·
meester der Republiek wordt.
2 Aan dit regtmatig verlangen van het. Volk zou voldaan zijn
geworden, indien de Koning in 1866, als in 1856, zijn persoonlijk
'gevoelen kenbaar gemaakt had. Namelijk ter handhaving der gewetensvrijheid ook van het orthodoxe volk, tegen de Tweede Kamer, voor
welke in 1857 de Kroon gezwicht beeft. - Een Vorst uit het Huis
van Oranje kon. en welligt kan in 186/\ nog veel tot heil van
Nederland verrigten, doch enkel in eene deugdelijke zaak, enkel
volgens de gedragslijn van zijn voorgeslacht, enkrl met de middelen
die de bezworen Grondwet vergunt.
3 De woorden laat ik liefst weg. De schrandere lezer zal, wat
de hoofdgedachte betreft, niet verlegen zijn ter aanvulling van het
citaat.
4 De oorzaak der betreurenswaardige verdeeldheid ligt niet. in de
motie Keuchenius; maar in de naïveteit waal'me& zoo velen zich bij
het Rapport van "27 September hebben ter neêl' gelegd, omdat er
een oranje. lint aan gehecht was. Voorts in het onbegrepene
(ofschoon niet onbegrijpelijke) der onafscheidelijkheid van gezag en
vrijheid, als eigenaardig kenmerk der antirevolutionaire politiek.
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'Overgebrachte sou vereiniteit is een groot kwaad; en al onze
vrienden in mijne omgeving zijn er meer en meer afkeerig
van. j Dat was van het bewind van Thorbecke eene goede
zijde, dat hij nog al discipline had onder de kamerleden,
cn dus het dem'Ocratisme 'Onderdrukte.' Nu zegt men vrÜ
algemeen dat Keuchenius ambitioneert om minister, en zelfs
premier te worden. Hoe zal ik dat tegenspreken? 11

11 Hoe zal ik dat tegenspreken?"
schrijft mijn angstig
geworden vriend. Mij dunkt, het eenvoudigste zou zijn:
vraag het hem zelf. Hij zal het weten. Ik spreek hem
zelden of niet. Van de motie heb ik niets vooraf geweten.
Dat de Interpellatie van 23 Augustus zou geschieden,
vernam ik, eerst nadat het verlof was verleend. - Ik weet
volstrekt niet of hij het minister-worden ambitionneert.
Maar, laat mij dit aan u vragen: zoo hij het ambitionneerde, zou dit zoo ongerijmd zijn? hebt gij van de thans
voorbijvliegende ministeriën zoo hoogen dunk, of schat
gij de talenten en het karakter van onzen vriend zoo
gering? Hebben die heeren Premiers hier te lande, vooral in

I Waarlijk, lieve vriend! in het meer en meer kan ik onze vrienden
niet volgen; omdat, sedert ik die gedrochtelijke leer tegen de Factie
in 1829 bestreed, ik er steeds den hoofJsten afkeer van gehad heb.
9 De behoefte aan een tuchtmeester zal, volgens de tegenwoordige
gedragslijn der Tweede Kamer, spoedig worden gevoeld. Een derde
mini8lerie Tkorbecke moet nn de wens eh zijn van hen, aM wie bet
monarchale systema van Bilderdijk (in de toepassing zeer na aan het
napoleontische verwant) welkom zijn zou. Mij schijnt ze niet verkieslij k boven de antirevolutionaire politiek, gelijk ik ze, met vast·
heid van overtuiging, in het belang van Nederland en Oranje en
in verband met geheel onze volkshistorie , voorsta.
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de laatste jaren, eene zoo ontzettende hoogte van bewonderenswaardigheid bereikt, dat gij, alleen door de gedachte
om hen te evenaren, aan het duizelen geraakt?
Ik weet niet, dit herhaal ik, of hij het ambitionneert;
maar ca8U quo, zou hem dit, ook door u, euvel worden
geduid? is dan dergelijk een ambitie laakbaar? Zoo hij,
door den zamenloop der omstandigheden, de personificatie
is of wordt der beginselen, volgens welke nu een Kabinet
zou kunnen worden gevormd? Zoo hij krachten voor dergelijke taak in zich erkent? Zoo hij vooral de kracht zijner
beginselen voelt? Zoo hij van de nog overgeblevene gunstige kansen begrip heeft? Zoo hij op den bijstand van
Hem wien hij met voorbeeldige cordaatheid in moederland
en kolonie belijdt, rekening maakt?
Aan mij werd menigwerf het verwijt gerigt (ook feitelijk
onjuist) dat ik, bloodaard! de taak van het minister-zijn
Diet aangedurfd heb. - Aldus bijv. in Junij 11.
"Het is een onbegrijpelijk gemis aan moed dat. de heer Groen, die
steeds agitatie en strijd predikt, nimmer den strijd durft aanvangen.
In 1856 werd van der Brugghen in het vuur gezonden, in 18ûf).
moet van Zuylen het spit afbijten. Gij die zoo dapper zijt als criti·
cus, is het niet lafhartig dat gij u zeI ven niet aan de critiek durft
blootstellen? waarom niet getoond wat gij als bestuurder vermoogt ?
of houdt gij u buiten schot, om als uwe partij hel onderspit, doW,
persoonlijk ougedeerd verder in het strijd perk te st rijden?" 1

Niemand valle dan Keuchenius, indien men in hem
meerderen moed onderstelt, om zijne onvertsaagdheid
hard. En ronduit geproken, ik heb ze gehad die ambitie.
1

11. Blz. 61.
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Althans ik zou ze gehad hebhen , indic!I hij de lIleesten
mijner vrienden nid dezelfde vreesachtigheid voor de toepassing mUuer beginselen geweest was, waarvan ik, in het
zonderling gedrag en droevig lot der Ministeriën v. d. Brugghell cn v. Zuijlcll, zulke duidelijke blijken en jammerlijke
gevolgen beleefd hcb.
Ambitie! - "l\ semble," schrijft Guizot, "que nous
!IC comprellions plus la vl'aie, la légitime ambitioll; qu'elle
soit au-dessus de nos pellsées comme de nos espérances.
On dimit que tous nos scntiments se sont rétréci~, abaissés
au point de nous persuader qu'en Ile peut vouloir concouril' au gouvernement de sou pays que par avidité, par
vanité ..... Je ne sache pas de doctrinc qui mette un parti
dans une plus mauvaise situation, qui lui enlève plus absolument toute digniié et toute éncrgie, eomme toute chaI1Ce
des grands' suecès. fI
Allezins waar. Dubbel waar, 11l Nederland. Vermits, uit
velerlei oorzaak, de gouvernementale kracht, zelfs der radicalen, meer dan elders in de gedweeheid der bevolking eu
in de zoetsappigheid der parlementaire oppositie steun heeft.

;;:',,* Tel toelichting vall het gepremediteerde CH ambitieuse in cic
parlementaire oppositie van Keuehenius "bauierdrager der revolutiouuire fadie" strckke, daL hij, onmiddellijk na de rede van den heer
Mijcr op 4 Junij, mij geraadpleegd heeft over ccn schrijven aan de
kiezers te Arnhem cn elders, om niet in aanmcrking te komen;
waarop ik t.erstond heb geantwoord dat het mij steeds ongeoorloofd
was voorgekomen, alLhans kr elfder ure, stoornis te brcngen in
het kiczcrs,overlctj.
---~~~-

VA RIA.

*

'** Ds. \,,111 H hijl! gaf miJ van de bijccnkollJst der kiczersvcl'eelliging ChrÎ8ten. eli BUI"!Jerpligl te 's Hage op 17 Oet., 's anderen
daags het volgende berigt.
Waardste Heer en Vriend!

" De vergadering was belangrijk. Er kwamen, ofschoon sOlllmigcn
nog al laat, een 50tal leden zamen. Na preliminairen, gebed, t.eekening der presentielijst enz. sprak Is. Capadose een kort cn goed
woord, over het gewigt des oogenbliks en de hoofdspreuk : "dat
de vreeze des Heeren bet beginsel is van alle wijsheid, ook in de
sta..tszaken." Toen stelde hij aan de orde N°. 16 en vvo van uw
pas ontvangen woord aan de kiezers, dat veranderende in cen voorstd. Terstond trad een burgerheer op zeer daar tegen_ Hij aehltc
den heer Groen hoog, maar betreurde zijne schcrpte tegcn dit
ministerie. Hij deelde meê, dat h~ herhaaldelijk aan den Koning
geschreven had over het onvaderlandsche van het ministerie Thor·
becke, en steeds vriendelijk antwoord had ontvangen. Ja, hij !Jad
soms marmen als ministers durven voorstellen, onder anderen den
heer Schimmelpenninck, die tot zijne vreugde benoemd was. Van
dezen en van den heer van Zuylen wist hij zeker, dat zij den
Heer vreesden en geheel stonden in den geest onzer kiezersvel'eeniging. Ook van den heel' Mijer had hij veel grond hetzelfde tc
denken, zelfs van den heer Hpcmskerk. Z~ zouden ook allen gaarne
den Bijbel op de volksschool hebben, maar zij hielden dit voor
onmogelijk in dezen tijd. Vergeefsche poging (len boom om te ruk.
ken, "graaf hem langzaam uit, dan zal hij eindelijk vallen." De
man sprak eenvondig en goed. - Er werd gerepliceerd, dat aan de
persoonlijke godsvrucht sommige!" ministers niet werd getwijfeld,
maar dat zij tc Ircillig het oog ol' den Hem' cu zijnc kracht (de
kracht van cen eeuwig- heginseI), te zeer 0l' mCllticheu haddf'lI gezicu.
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Om in het bcrId te sln'eken: zij hacillen zelf~ cell boschiJnns aangesteld, die was begonnen te zeggen: "gij zult aan den boom niet
raken" enz. Ik verklaarde, dat ik de thesis zonder bedenkillg aannam, na lang geaarzeld te hebben, nu vooral na het lezen van
Buys; maar dat de woordeu, zoo als zij daar stonden, daarvoor
niet pasten; want dat het geenc disputabele kwestie bij iemand
zijn kan, of "enkel vleitaal vergund is p" 1 Ook wilde ik het vrije
regt 1Jan beoordeeling hcbben gehandhaafd op eene wijze, waaruit
duidelijk bleek, dat wij niet met Dageraadsmannen en liberalisten
bOlllogeen waren: duo cum j'aciunt ident enz. In dien geest sprak
ook Gunning: er moest bijgevoegd worden onze erkennillg van de
souvereilllteit van Oranje, op grond van 's lands historie, grondwet,
Gods woord enz. Eindelijk kwam het tot ecne formule, die gij spoedig
in het Dagblad als advertentie lezen zult. - Het bleek dat er twee
verschillende partijen warcn onder de vriendell.
Men wilde het regt tot de motie-Keuchenius wel toegeven, maar
de opportuniteit bestreden velen. ÉéllC stem verhief zich om Mijer
te verdedigen. Hij wist zeker, dat M. Zatnrdag 2 ter goeder trouw was.
Onmiddellijk daarna waren er bij den Koning dingen gebeurd, die
dezen _ongedacht hadden bewogen om Mijm> als den eenigen geschikten man tot Gou vcrneur-Generaal te benoemen. Er was iets van
j'anatisme ~ in het optreden van Keuchenius. Ook moest hij zeel'
afkcuren de scherpe wijs, waarop zijn geachte vriend Groen thans de
ministers aan de kaak stelde. Mogen zij zwak zijn geweest, ja verkeerd bebben gebandeld - dan nog verdienen zij niet deze zwaardslagen. Zij wilden in opregtheid het heil des lands, zij vreesden
God. Zelfs een Petrus, die den Heer had verloochend, vond toch
bij Hem genade. 4 De beer Groen had de millisters in den geest
van christelijke wijsheid moeten teregtwijzen , ij niet hen dooden in de
1 Die uitdrukking is nu wegge1aten (hierboven p. 7) als voor kiczersvel'ccnigingcn
minder geschikt.
2 Den laatsten dag dol' zitting.

3 Ecn woord wannuel: men, te midden van zooveel laodiceïsme I zecl' bclloouzUo.lIl
moet zijn.
4- Zon van dergelijk gcnatlc-lldoon hiel' spl'au);; ZÜn:>
;) Quo modo't
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publieke opinie. I N II maakte do duivel gl:bruik van de schriften van
dcn heer Groen in dezen, om verdeeldheid ondcr de Christenen tc
brengen. Wanneer wij daarentegen onze wclgezinde, maar misschien:
zwakke ministers steunden, zouden wij voor land en kerk meer
verkrijgen dan bij eenig vroeger ministerie - zoo niet, dan zou
de verwarring onbeschrijfelijk worden, wij kregen een erger toestand
dan ooit. Ook deze woorden van den Graaf van Bylandt maakten
diepen indruk. De vergadering bleef verdceld. Eene kleine mcerderheid, waarbij zich, na wijziging, ook van v. 13ylandt voegde, stond
alleen de openhaarmaking van ons besluit in het. Dagblad toe. Eene
groote minderheid bleef er tegen. Besluit met gebed door Ds. G.,
gelijk ik er meê begonnen was.
Misschien is er iets in dat uwe eomcientie beaamt. Ik ben steeds
genegen, om bij verschil nIet u te denken, dat ik ongelijk heb;
maar er is iets in mij, dat mij een weinig doet vreezcn; dr oppo·
sitie van den heer Groen tegen dit ministerie is al te fel (eenigzins
als Calvijn en Luther het soms waren). In abstracto heeft hij gelijk,
i/I concretis misschien niet geheel, omdat het leven anders is dan
eene afgetrokken voorstelling.
Toch ik blijf aan uwe zijde en heb ook in dien geest, met bescheidenheid, duidelijkheid, ja eenige kracht mij uitgelaten."
Als bewijs van trouwhartige opregtheid, deel ik dezen brief te
liever meê, omdat die blijkbaar niet voor publiciteit bestemd was·
Het heeft mij tot vernieuwd zelfonderzoek geleid (zie hierboven
blz. 36-38). Vergelijk Ir, 191. - Ook nu, gelijk, helaas! zoo dikwerf, in mijne politieke loopbaan, was het: "Medepligtig zou ik
zijn, wanneer ik zweeg. Doch, uit den àard der zaak, wordt ditmaal
elke kritiek scherp."
I Zie 1I, 231-239.

2 ?

P. S. ZOO even verneem ik dat men mij en Keuchcnius te Gouda
kandidaat gesteld heeft. Ik zou, al lVierd ik in geen ander District
henoemd, de benoeming dá.á.r niet aanncmen. (Hierboven XVII, 1.)
'sHage, 22 October 1866.
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