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DE STE&lBUS.

Over de uitlcomKt der verkiezingen, wat peraonen betreft,
zal ik gaarne, eer ik zelf mij daarover uitlaat, het oordeel
van medestauders en wederpartijders te gemoet zien.
Yergelljkenderwijs heeft het, in mijne schatting althans,
luttel te beduiden of er eenige conservatieven of liberalen
of ook eenige van onze geestverwanten meer of minder in
de Kamer gebragt zijn.
n Geef mij,,, schreef ik v66r de verkiezingen van 1864,
n als in 1853, een conservatieve Kamer. De kleur verkleurt,
de meerderheid zwicht. 11
Met eendragtig en welberaamd kiezersoverleg , met eenig
besef van hetgeen eigenlijk het hagchelijke van onzen toestand te weeg brengt, zou onze rigting sterk genoeg zijn
geweest , om ook elders dan te Arnh~m, onze uitnemendsten ,
reeds bij een eerste stemming, in de Kamer te brengen.
Aldus, aan eigen beginsels getrouw, had zij een steunpunt kunnen vormen ter handhaving van gezag EN vrijheid,
in den aannaderenden en welligt onvermijdelijken storm.
Thans is zij uitéén gescheurd. De breuk zal, vlei ik mij,
wel ras door kalme beschouwing, worden geheeld. Wel ras;
doch het nadeel, door misverstand veroorzaakt, IS even
onberekenbaar als in menig opzigt onherstelbaar.
Geliefde vrienden! die mij in deze dagen. voor 's Lands
geschiedenis van zoo treurige belangrijkheid, met verdub-
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beling van ijver en veerkracht, trr zijde gestaan hebt,
weest verzekerd dat ik, met het oog op de betere toekomst, die g\j welligt nog ·beleeft, uwe trouw aan christelijkhistorische staatkunde en staatsregt , dankbaar heb gadegeslagen en, om veler weifeling of afval, meer dan ooit
waardeer.
Immers onze verantwoordelijkhmd is nu gedekt, cn ik
mag daarom niet onopgemerkt laten, ik moet veeleer doen
uitkomen en constateren dat er, ook nu, een kern vun
weêrstand tegen het allerwege aangeheven misbaar was.
Ook uw zoogenaamdeleader nam dezen hem ·wcl eCHS
opgedrongen en dikwerf schier belagchelljken titel in goeden
ernst op, en heeft ter waarsehu,!"ing geen moeite gel"paard.
Dit mag en wil ik niet verzwijgen, wat mij, zoo ik
niet hooger opzag ,zieldoorborend zou geweest z\jn. Dit
mumelijk, dat ik door hooggeschatte vrienden, wier invloed
groot is en die bekend zijn met mijne veeljarige loopbaan,
Cfln tot dus ver nooit ondervonden mistrouwen Ofldervond;
een verregaand mistrouwen, niet slechts van mijn doorzigt,
mfUlr, wat oneIndig smartelijker treft, van mijn karakter;
zoodat zij elke voorafgaa~de raadpleging overtollig, zoo niet
schadelijk hebben gekeurd.
Aldus zijn deze vrienden, in hun beklagenswaardîge
bedwelming, voortgesneld op het door de conservatieven
aangewezen spoor. In de onderstelling dat ik, door de
dweepzucht der eigenliefde verblind ben; dat ik halstarrig
en onbesuisdelijk ééne enkele taak met afgodische eenzijdigheid doordrijf; dat ik, met de onverbiddelijkheid eener
in den evangelie-belijder dubbel verachtelijke wraakzucht
en om diepgevoelde persoonlijke teleurstelling ... de beginselen
prijs geuf, waaraan tot dus vcr mijn leven gewijd was j dat
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ik mot het ongeloof zamenspan, de revolutie voorsta, aau
de regten van de Kroon en aan de gewigtigste belangen
van Nederland verraad pleeg. 1
Aldus werd, ook door hen, in de onberadenheid eener plotseling opgekomen verkiezingstaktiek, zonder dat eenige gedachtenwisseling met andersdenkenden begeerd werd, de vrije
beraadslaging der Staten-Generaal, de pligtmatige cordaatheid
in het afkeuren van regeringsdaden , met parlementair alvermogen' verward. Aldus het vermeende koninklijk welbehagen,
zonder hooger toetssteen, als rigtsnoer voor de keus, waarschijnlijk ook voor het gedrag, der volksvertegenwoordigers
gesteld. Aldus het overantwoordelijk alternatief van Factiecn Oranje-boven misbruikt tot een agitatie, die straks, zoo
de jammerlijke vaart niet gestuit wordt, Nederland en
Oranje aan het radicalisme prijs geeft.

1 " Laat uw. gezond oordeel, getoetst aan uw gew.etell ~ QOvC\l,l~
aan Gods woord, de uitspraak doen. en dan zult gij bemerken I dat
de weg ter verkrijging van onmisbare vrijheden voor den Christen
en herziening der schoolwet, niet mag loopen over de puinhoopen
van ons volksbest.aan en Koningshuis, met andere woorden:

dat het middel het doel niet heiligt."
(Circulaire der 1ciezel's.vereeniging te Arnltent.)

" Voor reactionaire partijen is geene toekomst te vinden', evcnmin
als voor een liberale, die de ware vrijzinnigheid met zoogenaaamde
moderne begrippen vereenzelvigt; - nog veel minder voor een anti·
revolutionaire, als zij metterdaad ongeloof en revolutie huldigt, wan·
ncer zij wantrouwen stelt in de zegepraal harer eigene begrippen cn
die door middelen, waardoor de staatkundige scheiding van Kerk en
Staat wordt miskend, een doel tracht te bereiken, dat met omkeering
der heilsorde gelijk staat en de lessen van de geschiedenis des Vader·
lands onder het stadhouderlijk bewind in den wind slaat,"
(Leidsch Dagólad aun den vooravond del' vcrkiczing)

DISTRIC'l'

ARNHEM.

Ook van de Circulaire der kiezersvereeniging te Arnhem
geldt de opmerking van den orthodoxen predikant te Haarlemmermeer omtrent de niet ingetrokken aanklagt in de
Tweede Kamer door den eenen tegen den anderen onzer
vrienden gerigt. 1 Namelijk; zoo de steller der Circulaire
gelijk heeft, was Keuchenius, niet slechts te Arnltem,
maar overal der benoeming onwaard. Voorts had niet hij
alleen, maar evenzeer ik die het voor hem opnam, een
blijk van nationale afkeuring verdiend.
Minder verbaasd zou ik over de Circulaire geweest zijn,
ware zij niet gedagteekend op 26 October, waarschijnlijk
meer dan veertien dagen sedert het Bestuur met den Brief
van Keuchenius aan een kiezer uit ARNHEM bekend was.
Met den Brief waarin o. a. het volgende voorkomt.
"Het geschreeuw der conservatieven heeft geenerlei bewijskracht.
Wanneer in de plaats van het ministerie Mijer-van Zuylen een
liberaal ministerie ware opgetreden en dit ministerie ne/zelfde gedaan
of nagelaten hadde; gij kunt verzekerd zijn dat de conservatieven,
die thans over aanranding van het prerogatief des Konings klagen,
niet geschroomd zouden bebben het Bewind deswege tot verantwoording te roepen. En indien ik mij dan bij hen gevoegd en driemaal
krachtiger gesproken hadde dan ik thans gedaan heb, zoude ik niet
door hen verdacht zijn van mijne beginselen verzaakt te hebben;
en onze vrienden zelfs zouden zich gehaast hebben met te verI

Blz. 104.
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klaren, dat ik
gehandhaafd.

het antirevolutionaire standpunt uitnemend had

Mijne daad en het beginsel, waaruit zij voortkwam, en de han·
deling, die zij bestreed, zouden regtens dezelfde geweest zijn.
Wat bewijst dit anders, dan dat velen, ook onder onze vrien·
den, niet altijd regtvaardig oordeelen, maar oordeelen met aanzien

des persoons.P •.•
In plaats van het prerogatief des Konings te wiJlen aanranden,
betreur ik het. dat, juist door den invloed der conservatieven, het
Opperbestuur des Konings over de Koloniën al te veel is lIan
banden gelegd; ik heb dit reeds in mijne eerste redevoering over
de Indische begrooting uitgesproken.
In plaats van eene daad te willen plegen, die aan de regten
van ons dierbaar Vorstenhuis te kort doet, heb ik oo'k aan dat
Huis de souvereiniteit over Indië willen verzekeren en willen ver·
hoeden dat die onschatbare bezittingen, eenmaal, het geharrewar
in de Tweede Kamer over alinea 1 of alinea 6 van art. 56 Reg.
Reg!. moede, voor Nederland verloren gaan.
Ik heb, zoo wel door mijne motie als door mijne Memorie tot
bevordering der christelijke belangen in N. Indië, der natie de oogen
willen openen voor de telkens breed er wordende kloof tnsschen·
Nederland en N ederlandsch-Indië, wanneer men volhardt in, of
terugkeert tot een stelsel van exploitatie, dat de stoffelijke en
zedelijke ontwikkeling der Indische volken en de welvaart der in
Indië gevestigde Europeanen en hnnne afstammelingen aan de eischen.
der N ederlandsche schatkist ten offer brengt.
Ik heb willen waarschuwen tegen de langere verwaarloozing der
belangen van Neêrlandsch Indië en het prijs geven daarvan aan
de partij-twisten in de Kamer, waaraan ook de conservatieven in
ruime mate hebben deelgenomen.
St.eunende eindelijk op het, immers nog niet verbroken verbond
der Vorsten van Oranje met den Potentaat aller Potentaten, heb
ik strijd willen voeren tegen dat verbond van den N ederlandschen
staat met den geldduivel, tot handhaving waarvan de eer van den
Zaligmaker der wereld in Indië is klein geacht en nrtreden •
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en millioenen verstoken zijn gebleven van dc weldadcn cn zegenin.
gen des Evangelies.
Daarom kan ik met gerustheid verzekeren, dat mijne motie de
strekking had het gezag in Indië te bevestigen en den dageraad
eener betere toekomst voor Indië te doen aanbreken.
Men kan hier in Nederland niets doen, hetwelk niet aan pcrsoonlijke bedoelingcn of belangen wordt toegeschreven .. Ecr vier
maanden verloopen zijn, zullen misschien velen, die mij nu nog
laken of miskennen, mijnen stap goedkeuren.
Dat mij de steun der liberalcn voor ditmaal is ten decl gevallen, strekt hun tot Iler en mij niet tot schande. Zij hehben in elk
geval getoond dat, als zij voor de motie sprake?l, zij niet tegen·
IftlJltmllJTj wiUen.
Ik weet niet, of zij andere bedoelingen dan ik gehad hebben.
Dan eehter geldt ook te mijnen aanzien: "cum duo fllciunt idem,
non est idem."
Of.de Arnhemsche kiezers mij nll behouden willen of loslaten?
zij moeten het weten: Saevis tranquillus in urtdis. wacht ik hUllnc
beslissing af. Ik wensch daarop geen en invloed uit te oefenen. Mijnc
parlementaire campagne van zes wekeD heeft, mij geleerd dat men
voor zijn genoegen het lidmaatschap der Tweede Kamet niet behoert te Terlangen. N ogtans heb ik de overtuiging, dat zij Toor
Nederland cn Indie niet geheel zonder gevolgen zal geweest zijn.
Mogt zij, bij het wegsterven der ond-conservatieve en der oudliberale partijen of rigtingen, hebben bijgedragen tot de opkomst
van dat libéralisme nouveau, waarvan de heer Groen van Prinsterer
iJl n°. XXXIII zijner Parlementaire Studiën en Schetsen gewag
maakt, en hetwelk eenmaal als artti-radicale en anti· moderne partij,
Daar denzelfden grondslag de belangen van Nederland en Indië ter
harte neemt en den strijd tusschen beider belangen, in het voordeel
en wlIlzijn van beiden oplost!"
Leiden, 7 October 1866.

DI> DBB'fn;N PltoFflSSOItEN EN ImN VltlJZINNlU
S'l'AA il'i:lMAN.

])e vrIJzlIlnige staatsman, die ook tegen mijnc echt'l"elJolütionaire hàndelw\is zich aan den vooravond der verkiezingen, met zoo veel lconing8gezindheid verklaard heeft,
Mr. dc Kempenaer, laat zich zeer ongunstig over der Professoren stoutmoedigheid uit.
De aanhef van hun aan velen hoogstongevallig vertoog is
echter, in vcrband met hun vermetel bestaan, nog al moderaat.
Des te gevaarlijker welligt hun toeleg! Dit begin luidt aldus:
"Ve zeker zeer opmerkelijke bijzonderheid, dat aan de ontbinding
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal geschil van meening over
eene zuivere regtsvraag ten grondslag ligt, geeft den ondergeteekenden, door hunnen maatsehapelijken werkkring in verschillende
betrekkingen geroepen tot de studie der regtswetenschap, eene gereede
aanleiding, omtrent die regtsvraag - maar ook uitsluitend omtrent
deze - openlijk hun oordeel uit te brengen, en dit met te meer vrijmoedigheid, naar mate zij levendiger overtuigd zijn, dat die vraag
niet tot de ingewik!celde eli rnoeijelij1ce, maar tot de zeer elementaire
hunner wetenschap behoort. Zij gaan uit van de onderstelling, dat
alle eerlijke lieden, welke overigens ook bunne politieke zienswijze
zijn moge, de overtuiging deelon, dat het hoogste staatsbelang altijd
hierin bestaat: regt te noemen wat regt is; en da'lr nu de loop
der omstandigheden meuebrellgt, dat de kiezers die vraag van regtof omegt (e belilissen hebben, terwijl de Tweede Kamer, van grond·
wctscuclJuis beschuldigd, de gelegenheid mist zieh althans als zoo-
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danig te verdedigen, zoo noemen zij het burgerpligt van allen, die
om bimne maatschappelijke betrekking geacht kunnen worden over
de bangende regtsvraag eene eigen meening te bezitten, die meening
tot voorlichting der kiezers open en duidelijk uit te spreken."

;De voorzigtigheid dezer inleiding heeft den mannen der
coalitie, der hooggeleerde conjuratie weinig gebaat.
Immers de Amsterdamsche Courant heeft, in hun opkomeli voor het regt der Kamer, een prediken van volkssouvereiniteit gezien.
Nog op 29 October verklaart, ter inlichting van de
kiezers, het gemoedelijk ])agbZad van 's Gravennage dat al
de geleerdheid van dertien professoren het zwart tot geen
wit heeft kunnen maken.
En nu boven dit alles, verschijnt plotseling, met al
het gezag uit zijne antecedenten van v66r, of in, of na
1848 ontleend, Mr. de Kempenaer en leest, in hetzelfde
nummer, hUil duchtig de les.
"Opmerkelijk en hoogstens te betreuren is het, dat er in ons
Vaderland dertien Hoogleeraren in de regtsgeleerdheid gevonden
worden, die ongevraagd, en niet ieder op zich zelven, maar daartoe
vereenigd, in het strijdperk treden, om met hoog gezag deze aan·
matigingen der Tweede Kamer en deze grondwetschennis van den
heer Keuchenius te verdedigen. Wanneer die beeren zoodanige leer
van hnnne leerstoelen verkondigen, en met zoodanige partijdrift
hunne leerlingen voorgaan, is er van het opkomend geslacht voor
het Vaderland veel te vreezen. "

Onpartijdig gesproken, dunkt mij dat zich, in den toon
van dezen gestrengen regter , meer partij drift dan in het
opstel der zoo kortaf gevonnisde professoren verraadt.
Twee aanmerkingen veroorloof ik mij: de eene over de
~oogIeeraren, de andere over hun regter.
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a. De stap der hoogleeraren is zeer buitengewoon, doch
wordt, niet geoorloofd alleen, maar voorgeschreven door
den insgelijks buitengewonen aard der omstandigheden en
de verregaande miskenning (in het Rapport van 27 September) der eerste beginselen van het hedendaagsche staatsregt.
Hun gedrag komt mij prijzenswaard voor; namelijk in de
onderstelling dat elk hunner veel liever zUn ontslag zou
hebben ontvangen, dan zich te onttrekken aan het geven
van een advies, in den letterlijken zin ongevraagd, maar
dat, waar de rust van het Land op het spel is, door den
aard hunner betrekking gevraagd werd.

or

b. Ik mag niet ontveinzen dat de felle recensent,
met
eigen ligtvaardigheid , of met, helaas! al te gegrond vertrouwen op de ligtgeloovigheid onzer nededandsche kiezers,
te werk gaat, wanneer hij de vraag èn omtrent de beweerde
aanmatigingen der Tweede Kamer èn omtrent de gro~ldwet
schennis van Keuchenius, als uitgemaakt beschouwt (ip8e

Kempenariu8 di(IJit).

--~

OPZOOMER. EN DE NEDERJ,ANDSCHE GRONDWET.

vertegenwoordiging 'volgens de nederlandsche Grondwet d06t Mi'. C. W. Opzoomer (een dezer dagen vetséhenen vhigsöhrift) is, even als elk staatsregtelijk ge~btift \lau den scherpziitnigen geleetde, zeer lezenswaard.
In de hoofdgedachte ~venweI een verregaande dwaling.
Een verwarren der ontaarding met den aard van onzen'
grondweUigen regeriJ/!}SV01'm.
'l'egenover elkail.r worden vermeld het monarchale of
d'ltitscke stelsel, volgens Stahl, en het parlementaire of
engelsehe, volgens de beteekenis die Opzoomer zelf er aalr
geeft, zoodat het, aldus opgevat, aan wegcijfering der
Kroon (vergelijk de brochures van Opzoomer in 1848 en
daarna) gelijk is.
Hier geldt, volgens Opzoomer, het engelscke stelsel.
Evenwel hij erkent dat er menige aanduiding van het
tegendeel is in de Grondwet.
Maar één voldingend bewijs (voldingend inderdaad, zoo
het juist was) leidt hij uit nrt. 119 en 120 af. Daarin,
beweert hij, ligt de vrijheid om de begrooting wegens
redenen buiten de begrooting te verwerpen. Aldus triumferend,
sluit hij het boekske met eene teregtwijzing aan collega
Buys, volgens wien dergelijk eene verwerping, om den
minister, op wien het gemunt wordt, het regeren onmogelijk
te maken en zoodoende zijn 'ont~lag uit te lokken, niet
alleen een kwade praktijk is, maar zelfs een i1lbreuk op
])0

135
de zelfstanrligheitZvan het koninkb;jk gezag, op ltet kom:llkZ,jk
praerogatiif·
Opzoomer, in zijn aspiratiën naar het radicalisme, vergeet dat wij, bl~jkens den titel ook van zijn eigen geschrift,
in de allereerste plaats te doen hebben met de nederland..
sche Grondwet, die, ook na 1848, met 1813 in verband
gebleven, een uit de volkshistorie verrezen en met het
opzoomeriaamlChe model gansch niet overeenkomstig Koningschap, de Souvereiniteit van het Huis van Oranje, ter doeltreffende bescherming van de volksvrUheden. als hoeksteen
van den evenmin duitsehen als engelsehen regeringsvorm
niet grlegd, maar erkend heeft.
Menige treffende wenk is er. Allezins juist bijv. de
opmerking omtrent de dwaling van een Kabinet, dat zQoveel
gewigt aan eene motie van orde hecht, en aldus, in tegenoverstelling met eigen monarchale leer en Uver, aan het
parlementaire stelsel hulde bewijst.

"'",lil lIET KONINGSCHAP NAAR OPZOOMllRIAANSCU ~10DEL.

ln 1848, of kort daarna, schreef Opzoomer (en het is en blijft,
lIaaf ik acht, de gevolgtrekking uit zijne premissen) het volgende
over· het koningschap in verband tot den volkswil.
"Alleen bij het vulk zelf berust de souvereiniteit.
Blijft de souvereiniteit altijd bij het volk, dan kan het die uitoefenen en handhaven, en het bestuur, dat haar uitvloeisel is, ook
krachtens haar verwijderen.
Het is onmogelijk, dat een nal,ie een bestuur zou blijven dulden
dat harc begeerten volkomcn miskent. Juist daarom is het zoo
belagchclijk, over datgene (c klagen, wat lJoodzakclijk is, en het

136
als ollregtvaardig, als gruweldaad uit te krijten.... Een regering
die niet naar den wil des volks handelt, handelt ook niet in het
belang des volks.
Er zijn ruim twee millioenen burgers in ons Vaderland; zij allen
die belangstellen in de gemeene zaken en dezen tot onderwerp
hunner beoordeeling maken, die bij regeringsdaden hunne goed. of
afkeuring hetzij de voorlichting van anderen vragen, vormen te
zamen den politischen volkswil.
Alle burgers die een politische wil bezitten, moeten onmiddellijk
de leden der vertegenwoordiging kiezen."
"Met het stelsel van den volkswil, zegt men, valt het koninklijk

gezag. Ik ontken het ten sterkste.
De koning moet zelf niet regeren. Hem te laten handelen, en
toch hem van de verantwoordelijkheid zijner eigene handelingen te
ontslaan, dat zou de grootste ongerijmdheid en onregtvaardigheid
zijn. Hij moet alleen zijne Koninklijke Sanctie geven, of, gelijk
Hegel het uitdrukt, de punten op de i's zetten."
Tegenover deze lessen van zijn aanstaanden lofredenaar werden
toen de woorden van den antirevolutionairen Burke gesteld:
"To choice our own governors; to cashier them for misconduct ;
to frame a government for ourselves. This new and hitherto unheard·of
bill of rights, though made in the name of the people, whole belongs
to those gentlemen and their faction only. The body of the people
have no share in it. They utterly disclaim it. They will resist the
practical assertion of it with their lives and fortunes.They are
bound to do so by the laws of their country."

ÉÉNE 'I'AAK SLECH'I'S.

n Ik geloof, om rondborstig te zijn, dat gij JU den
laatsten tijd uwe werkzaamheid, TE uit8luitend op de veranderingen der schoolwetgeving gericht hebt." I
Ik twijfel aan de juistheid dezer vriendschappelijke berisping. Althans aan het goede woord van Chalmers blijf ik
steeds gedachtig: "I would infinitely rather he satisfied
with heing an efficient doer in one thing, than being a
dahbler universal in every thing. 11 i
Ook Ds. Donner. Deze schreef onlangs aan de redactie
der I.Jeid8clte Oourant:
"Niet alle kiezers zullen u toestemmen, dat de heer Groen
eene "eigendunkelijke" opvatting heeft van den plicht van volks·
vertegenwoordiger en dat in dit opzicht zijn voorbeeld "niet lof·
waardig" is. Wat u voorkomt "eigendunkelijk" te zijn, dat heeten
anderen in hem, en ik geloof naar waarheid, het bewustzijn van
zijne speciale roeping tot den strijd voor Ohristelijk nationaal 011derwijs. Niet allen hebben altijd tot alles roeping, de bekwaamsten
zijn gewoonlijk niet tot alles bekwaam. Voor elk menseh, bij name
voor den staatkundige, is er iets dat hem het hoogste is, gelukkig
voor wie belangen, als door den heer Groen verdedigd worden,
de hoogste zijn. zij weten beter dan wij. die hen beoordeelen,
wat hun plicht is."

Blz. 444.
"Oneindig liever dan mij met elke zaak vlugtig te bemoeijen, bragt
ik in ééne zaak iets wezenlijks tot stand." - "Dabbler. One who dips
slightly into any thing; one who meddles without going to tbe
bottom ; a superfieial meddler; as a dabbIer in polities." (Webster.)
I
I
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Dit laatste, de onbevoegdheid ter beoordcelillg, zal ik
voorzeker niet toepasselijk maken, noch op Ds. DOlmer 7
noch op mUn correspondent.
Een 8peciale roeping. Ééna taak. En welk een taak I
Ik kan mij niet het genoegen ontzeggen van nogmaals
over te nemen de uitspraak van een strijdgenoot, den waardigen zoon van mijn geëerden vriend Capadose. Ook hier
is het wel fortes c/'eantur fortibu8.
"De vrijhei.d van een yolk hangt J:!ie.t af van den regeringsvorm;
w,aaroJ:!der het leeft, nlaar van den geest, ~aardoor het wordt bezield. Daarom staat al wat tot ontwikkeling van den vorm strekt,
beneden hetgeen den geest opleidt. De zoogenaamde organieke wctten, - de provinciale-, gemeente· en kieswetten, - staan dus
verre heneden de ondt!l'wijswet. Vooral de wet op het lager onderwijs, die haren invloed door alle klassen der maat.schappij doet
gevoelen, is verreweg het belangrijkste, waartoe onze volksvertegenwoordiging sedert 1848 heeft medegewerkt. Ja wij duchten geen
tegenspraak van eenig nadenkend man, wanneer wij de regeling van
het lager-, dat is van het eigenlijk g.ezegde volksonderwjjs, veel hooger
stellen dan de grond wetsherziening van 1848, die, ja in den vo""
zeer veel, maar in ket WiJzen der zaak al zecr weinig verandering
heelt te weeg gebragt. "

Voeg hierbij wat in 1863 Opzoomer zeide lil ]Je
ol,thorloxie aan het 8taat8roer. I
Opzoomer behandelt mij daar more 8UO zeer uit de hoogte.
Ook Stahl komt er slecht af. De finale luidt aldus: "Voor
Nederland is Stahl doodgeboren." - Evenwel, met mij
vergeleken, is Stahl een voortreffelijk man.
I WlIarschijnlijk wist Qpzoomer niet dat de eerste verklaring des
KonilJgs in 1858 tegen de orthodoa:cn gerigt werd, cn daeht hij dat
BisJllftrck met Slakt homoge'cn WilS.
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"lIet politiek gedrag van Stabl is met zijne leer overal in har·
Illonie. Zoo als hij spreekt. zoo handelt hij. Bij Gr()en is meestal
het fegendeel waar."

Opzoomer meent dat mîj 11 de reute praktijk onverschillig is, zoo maar de regte leer wordt gehandhaafd. N
Onverschillig juist niet; wèl ben ik van gedachte dat
aan de reute praktijk de reute leer moet voorafgaan. Men
is niet zeilreê ?,,onder kompas.
Op dit afkeuren van mijne onpraktische rigting volgt
eeu zinsneê, die mij, wegens het verkeerde van mijn ijver
voor een grondslag van praktijk, gerust stelt, en tevens aanmoediging voor slechts ééne taak geeft.
"En, hoe vreemd bet ook klinke, misschien is dit zeer prakliscll
fe noemen. De rege1 van alle doen is t.oeh op het eind alleen in
de leer te zoeken. Die het middel vindt om deze te bedwingen,
heeft van zelf het handelen gebreideld. Stel Groen in 8taat, om door

het laf/er onderwijs het volle met zijne overtuÏfJing te bezielen, en de
toepa88ing &aN niel uitblijoen. Uit de 8ekool zal de leer haar weu vÏltden
in, het lIJven. in dell Staat."

Aangenaam ilj het mij ook t.e kunnen wijzen op hetgeen
de heer Heemskerk AZIl., als minister met het ollit/Jrwijs
belast, op 7 J ulij H. gezegd heeft.
"De questie vnn het onderwijs is eigenlijk de grootste en diepste
van alle politieke kwestien. De partij die meester ware van het
lager onderwÏjs, zou meester zijn van de toekomst. Daarom juist
is het wenschelijk dat de Regering, niet optredende voor eene
partij, 1 maar voor de geheele natie, zorge dat gcene uitsluitende
rigf.ing zich van dien ontzettenden hef boom, van die· overwegende
kracht, meester make."

HO
De minister zag voorbij dat de moderne rigting, onder
de tegenwoordige wet, "van dien ontzettenden hefboom,
van die overwegende kracht" meesteres wordt. Des te meer
had de minister gelijk, in het beweren dat het onderwijs
ook hier over de toekomst eener Natie, over haar wèl of
wee, beslist.
Nog iets. Vooral sedert 1862 heb ik de onderwijsquestie
behandeld, niet enkel op zich zelve, maar in verband tot
de geheele landsgesteldheid en tot den algemeenen strijd
tusschen individuële vrUheid of socialistischen dwang.
Bij die gedachte vooral, mag ik, om rondborstig te zijn,
niet ontveinzen dat, zoo, volgens sommige vrienden, ik te
uitsZuitenilerwijs voor de schoolzaak ijver, zij daarentegen,
in stelselmatige lijdelijkheid, te weinig op het e~aeptionele,
op het onberekenbare gewigt van die line taak hebben gelet. t
1 Volgens Ds. Buitendijk, in het Dagblad van 's aravcnhagc van
27 October, is het .. al te duidelijk dat de heer Groen de quaestie
van het onderwijs op de spits drijft, waardoor alle andere volksbelangen in de schaduw worden gesteld, zoo niet min of meer verwaarloosd." Dit, waar zijnde, is allezins afkeurenswaard.
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EENE WEDERLEGGING DIE WEDERLEGT

P.

De zeer bekwame hoofdredacteur van het Bagólad van
'8 Uravenhage heeft in zijn onverdroten ijver, een eigen
afzonderl~ik geschrift geleverd: J)ertielz Profe880ren en Profe880r J. T. Bug8, I! Regt van de Tweede Kamer I! wederlegd.
Ern8t of kort8wijl.? zou ik bijna vragen, wanneer ik
daarin bijv. het volgende, voorzeker een der saillantste
passages, aantref.
"De llCeren adviseurs doen een belijdenis, die van onberekenbaar
gewigt is, Zij erkennen, dat wanneer de Tweede Kamer door haar
votum gekomen ware" op het gebied der uitvoerende magt, zij zoo doende
het pmeroqatief del' Kroon, en dus ook de Grondwet, geschonden
zoude hebben."
Zij erkennen dus:
10, dat er is een praerogatief der Kroon;
2°, veel meer dan wij doen - nI. dat de "uitvoerende magt" in
haren gansehen om vang behoort tot dàt praerogatief der Kroon;
3°, dat men dit praerogatief niet m(lg aantasten, en
4°, dat wie het aantast, ook al ware het de Tweede Kamer, de
Grondwet schendt,
Maar wat lezen wij nu eenige regels verder?
"De onschendbare Koning regeert, maar kan geen enkel regerings" regt uitoefenen, zonder dat eenig minister daartoe zelfstandig
" Illcdewerke; die minister drangt de vot/e verantwoordelijkheid van
"die medewerking, zonder dat zich in een enkel gepal achter het
" regt van de Kroon Ulag \'crsclmilcn.""
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Hierop laat ue schrij vel', ab over Iklgd ij kcelI
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verbaasd, dit volgen:
"Wien springt de kolossale tegenstrijdigheid niet in het oog?
Eerst heet het: er zij" praerogatieven. die niemand mag aantasten
zonder schending vau de Grond wet en tot die praerogatieven behoort de "de uitvoerende magt." Daarna: er bestaat geen enkel
zoodanig praerogatief. want... alles, niets uitgezonderd, komt
voor de volle vel'antllJoordelijlcheid der Ministers! Als nu de uitoefening van alle rl'gerings-reglen - volgens Prof. Buys: praerogat ie ven - komt voor de volle verantwoordelijkheid der Ministers
en dus wèl degelijk aantastbaar is - waar zijn dan de praerogatieven-die, als zij aangetast worden, de Grondwet zouden doen schenden P De dertien professoren zouden de natie verpligten. op die
vraag eens een duidelijk antwoord te geven."

Geen kiezer behoeft, dunkt mij, althans op uit punt,
de professoren lastig te vallen, zoo hij de stukken gelezen
heeft, waarop de schrijver, met zoovecl hooghartigheid cn
schijnbaar medelijden, neêrziet.
Dan zal h\j zelf spoedig ontwaren dat hier niet dan
een geestig woordenspel 1S, waardoor het Advies alles
behalve wederlegd wordt.
Er is tweeuerlei aantasten, gelijk er tweederlei dWatlg is.
Een aantasten door verwarring van attributen, door
een treden op het gebied der uitvoerende magt. Dit
was het vergr~ip der Commissie van Rapporteurs (Februarij
1856) in eene conclusie waarbij de Kamer ter toepassing
van een wet, volgens haar eigendunkelijke en met de opvatting van het Gouvernement strijdige interpretatie, aan dcn
minister bevel gaf.
Een aantasten door kritiek, zoo als de Kamer op ,,7

September li. gedaan heeft.

]43.
Om de wederle(jgillg te weaerleggelt IS het genoeg te
herlezen wat in het Advies der hoogleeraren omtrent deze
onderscheiding voorkomt.
" Zeker , de uitvoerende magt - hieraan twijfelt niemand - moet
vrij en zelfstandig zijn op haar gebied. De Koning, geholpcn door
zijne ministers, benoemt wie hij wil, voert oorlog zoo als hij wil,
CII leidt ook de buitenlandsehc politiek naar welbehagcn; maar wanncer er slecht is benoemd, wanneer de oorlog- of de diplomatie
slecht is geleid, dan mag, dan moet de vertrgenwoordiging slecht
ook slecht noemen. Jn één ,,"oord: naast het regt CII den pligt van
de uih'oerende magt, om vrij elt zelfstandig te handelen, het regt
en de pligt van de vertegenwbordiging, om VI'ij etl zelfstandig
kritiek te oefeneli. ZooIang aan deze onderscheidinfJ wordt vastgehouden, zoolang alleen de uitvoerende magt hundelt en de vcr·
tegenwoordiging louter oordeel velt, tot zoolung is verwarring
van attributen oudenkbaar."

Dezer dagen ontbreekt het aan woordenspel niet.
Met het woord aantaste1Z.
Evenzoo met de woorden

goed- en aflceuren.
Als of door goedlceuren, voorafgaand of opvolgend verlof
verstaan wierd en het met belcrachtigen en sa71ctwmeren
synoniem was. - Als of aflceuren hier de beteekenis van
afw~jzen had en met te niet doen gelijk stond.
Kortom, als of hier van een wetgevend votum spraak
was, en niet enkel van toezigt en lcritielc.

V ARIA.

*** OOSTERLITTENS. - Ook te midden van velerlei afleiding, wil
ik niet onopgemerkt laten dat de Wekker van 19 October opkomt tegen
hetgeen ik over het voorval te Oosterlittens schreef (lI, 462-4G7):
"Het geloof of ongeloof van den schoolopziener is geen rigtsnoer
of maatstaf voor de conscientie der ouders.
De heer Beijma, daargelaten zijn eigen gevoelen, kan met de
hoofdgedachte van het Evangelie niet onbekend zijn. Bij zondaarsbehoefte is een Zaligmaker onmisbaar. Welnu! Als cr geen persoonlijke
duivel is, valt de gansche leer der H. Schrift, omtrent zonde, verlossing en dankbaarheid, omtrent een persoonlijken Zaligmaker weg."
Hierop schrijft de Wekker:

" We kunnen hier geen theologisch dispuut voeren, doch de heer
Groen zal zeker weten dat zeer achtenswaardige Christenen, reeds
lang, ook in de Hervormde kerk, het bestaan van een persoonlijken
duivel hebben betwijfeld of ontkend. En als dit bestaan, als ecn
hoofdpunt van het christelijk geloof, aan kinderen reeds wordt gegeven,
dan moge dit in het gezin onaangetast blijven, maar in de school,
zelfs in eene zoogellaamde christelijke school, mag het als zoodanig
niet voorkomen. Duidelijk is hier arglistig ophitsen van buiLen, cn
dat wel in een oord waar de duivelbanner TI. Bckker heeft gearbeid
en zijne bouwstoffen heeft opgezameld. Maal' mCl! wilde [dat en
men heeft het gehad. Zulke m(t1!oeuvres te zicn vergoêlijkcn onder
de hCWlmil1(! van strijr1 voor' 'f, geloof, \'001' (1<: chrisi(:lijko gods·
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dienst - 't, is ons hijna een heiligschennis. Is de leer van het, bestaan
van een persoonlijken <lui vel een voornaam punt in den leercursus
van de ehristelij k nationale school? Wij wens eh en haar daarmede
geen gelnk, omdat zij zoo medewerkt aan het voortplanten van
een in ons oog onchristelijk bijgeloof."
In het oog van de Wekker; in ons oog niet. - Nu eisehen
wij niet vet'melding in de staatssehool. Dit weet de Wekker zeer
wèl. Hetgeen wij verlangen is slechts dat, ook op de openbare school,
onaangetast blijve en niet geridiculiseerd worde datgene waarmeê,
naar de belijdenis van alle christelijke gezindheden, de historische
waarheid van het zaligmakend Evangelie wegvalt.
Geen sterker bewijs van de bij toeneming voor ehristen·ouders
gevaarlijke strekking van het openbaar onderwijs, dan wanneer zelfs
de Wekke,', die zich onder de anti·modernen rangschikt, het aangevoerde bezwaar zoo ligt telt.
Men zie, in verband hiermeê, over het niet bijbrengen van bepaalde
feiten, de aanhaling uit Pïnet in het Tweede Parlementaire 1'ragment, blz. 175.

*.* BEKKER (de duivelbanner door de Wekker hierboven met
cere vermeld).
Rampzalig die voor spooksels beven!
Rampzalig, bovenal, dat ooit rampzalig was!
Gezegend die hun schrik uit Holland hebt verdreven!
Gezegend, Rekker, zij uw as eh !
Maar kunt gij van die vrees mij anders niet bevrijden
Dan door het Geestendom te sluiten uit mijn kring,
Dan, Bekker, koze ik cer, met de ouderlijke tijden
Door angst van 't Bijgeloof te lijden,
Van dat mijn rust en IU5t aall zulke gronden hing.
mLDEHlIJ.TK.
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*** Zie hier den zeer crnstigen en te gelijk (dit gaat dikwcrfzamen)
eenigzins ironisehen aanhef der rede van Keuchenius over het onderwijs, op 25 September.
"In deze eruw van 7,ÓÓ uitstekende verdraagzaamheid, dat men
zelfs genegen is om de lastering en verguizing van het heiligste te
verdragen; cene eeuw die ik zou kunnen noemen de eeuw der vrcdeverkondigende keizerrijken, der conciliante kabinetten en der irenische
rigtingen, is het waarlijk 1l10eijelijk zaken, die met godsdienst cn
onderwijs in verband slaan, ter sprake te brengen, zonder den schijn
op zich te laden van onverdraagzaam te wezen. Van daar misschirn
dat, ofschoon in deze vergadering van de Nederlandsche Volksvertegenwoordiging zeker niemand wordt aangetroffen, die niet een warm
hart heeft voor godsdienst en onderwijs, er zoo weinigen zijn die
lust gevoelen, om wanneer godsdienst en onderwijs ter sprake komeu,
zich in het debat te mengen. Godsdienst en onderwijs oefenen een
gewigtigen invloed uit op den toestand der maatschappij; het tijdelijk
en het eeuwig heil van het volk zijn daarvan afhankelijk; - en toch
schroomt haast ieder, om niet onverdraagzaam te schijnen, daarovcr
te spreken."
De juistheid dezer opmerking werd door een diep stilzwijgen van
allen beaêmd.

1 November I8M.

rOSTSORIPTUM.

,,,,,*.~, De kracht van onze rigting is gebleken te midden van haal'
betl'curc'nswaardige vcrdeeluheid. Ondanks de felle tegenwerking
van velen onzer vrienden, heeft zij merkwaardige voordeclcn
behaald. In een aan1;al districten een veel grooter cijfer dan, ondcr
zoo veel rumoer en verwarring, mogelijk scheen, bereikt. En wat het
vool'llaamste is, de schil cn schande eener uitdrijving van Keuchellills
werd verhoed.
N och van den beginne af de houding der kiezersvereeniging te
Arnhem, lIoeh haar wegslepend gestelde toespraak van 26 Oet.ober,
heeft" ter verkrijging van een jammerlijken triumf, gebaat. Uit eigen
oog hebben ditmaal de kiezers scherper dan hun leidslieden gezien. Nog meer; ook te Dordrecht, waar Kcuehenius in herstemming
komt, ook elders heeft men, in de waardering van den oegaafden en
eordaten medestander, protest ingeleverd tegen de aanranding van
een hoofdheginsel der nederlandsellC Grondwet. Vrije beraadslaging
der Stalen-Generaal is een regt, in vcreeniging met de onafhanke·
lijkheid der Kroon, ter handhaving van het constitutioneel gouvernemcnt onmisbaar.

*** Het Dogblad von '8 Grovenha.r;e van 2 Nov. vermeldt den
merkwaardigen, ofschoon, uit het conservatief standpunt, ongunstigeu
invloed dien ou ze rigting, door zich in haar eigenaardigheid te
docn geldcn, op den gang der verkiezingen gehad heeft. Daar
leest men:
,,;\1 aanstonds constateren wij het feit, dat onze kandidaten niet
tcr;,tond werden herkozen, vooral uoor de verdeeldheid der nationale
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partij zelve. Zoo te Utrecht, te Delft., te Haarlem, te Gouda, te
Hoorn, te Gorkum, te Dordrecht en tc Amsterdam. Ware in al
de opgenoemde disctricten de nationale pal·tij ecnstemmig gewcest,
dan zou de verkiezing onzer kandidaten verzekerd zijn geweest .•• "
"Als de Izationale partij bij de herstemmingen met vaderlandlievende eenstemmigheid optreedt en alle verschil van bijzondere meeningen, door het besef van den nood des tijds gedreven, wil
vergeten, dan achten wij de verkiezing verzekerd van de heeren
Kien, Wintgens, Hoekwater, van der Bucht, Jansen, van Naamen,
Vos de Wael, van Loon, van Heiden, Gratama, Saaymans Vader,
de Brauw, Terpstra , Simons, Biehon, Rochussen, en van twee uit
het uitnemend drietal: Pijnappel, de Bosch Kemper en Insingcr,
zoodat in dat geval de radicalen menig onherstelbaar verlies zouden
lijden. Mogt - hetgeen God verhoede! - de verdceldheid tusschen
dc welgezinden blijven aanhouden en de onverschilligheid in haren
noodlottigen doodslaap blijven rusten, dan zou de uitkomst wel eeu.
een ganseh andere voor onze rigting kunnen wezen."
Van Loon, Saaijmans Vader, Bichon van IJsscimonde, Gratama
zijn onze calldidaten.
Vroeger schreef ik: "Onder de conservatieven zijn uitstekende mannen, op wier tegenwoordigheid in de Tweede Kamer ik hoogen prijs
stel en wier candidatuur ik bij herstemming, misschien tegen coryjeën
en vooral tegen nulliteiten der liberale rigt.ing, met warmte aan bevden zou."
Door aanbeveling van de beercn Roehussen, Sim ons cn Wintgens
kwijt ik mij thans gaarne van dezen aangellamen pligt.
De ondersteuning van de Vos de Wael, geloovig rooms eh gezinde ,
tegenover van der Linden of Limburg Brouwer, is niet twijfelachtig.
Evenmin van van Heiden Reinesteiu, als manifest tegen vernieuwing
cener thorbcekiaallschc dictatuur. Verder zijn er eandiuaturen waarover ik niet zou durven beslissen, cn cr ziju cr ook, wier onverantwoordelijkheid, uit ons standpunt, zelfs aan het Dagblad, al zegt
de Redact.ie het niet, in bet oog valt.
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*** Eene hoofddwaling in het hierboven aangehaalde uit het lJag'blad
'werpt een valsch licht over onzen geheelen toestand, ook over hetgeen
Joor mij in dezen verkiezingsstrijd verrigt is en verrigt wordt.
Volgens het lJagblad maken de con8er.atieven, met ons, tegenover
,de liberalen, de NATIONALE partij uit.
Tegen dergelijke nationalizering kom ik in verzet.
Dit strijdt ten eencmale met mijn eigen karakteristiek der politieke
rigtingen, gelijk ze, hier en elders, met de ontwikkeling der strijdige
beginselen in verband staan.
Dit is een ommekeer van al wat ik èn in de NederZ. Gedachten
(1829) èn in Ongeloof en Revolutie (1847) èn, welligt meer dan
ooit, sedert 1862, in en buiten de Kamer, onophoudelijk aanwees.
Wij zijn, noch eene fractie van het conservati8me. noch ook aan
de conservatieve partij meer dan aan de liberale verwant. Anti·
revolutionair zijn we, tegenover al de vormen en onderdeel en der
Revolutie.
Menige scherpe berisping, die op de verkiezingen nadeeliggewerkt
heeft, zou mij dezer dagen gespaard zijn, indien er op mijne honderd·
werf gegeven toelichting van mijn gedragslijn, althans eenigermate,
door persoonlijk jegens mij wel willende recensenten, gelet was.
Ds. Buitendijk bijv., in zijn aan het lJagblad valt '8 Gravenhage
toegezonden requisitoir, met al de kracht van lang bedwongen mis·
,noegen gesteld, is verbaasd over mijne wispeltûrigheid, waarvoor hij
geenerlei motief ziet. Eer het beslissend uur daar is, moet hij de
tegenstelling onder het oog brengen van wat ik in Junij deed, en nu in
October gedaan heh: "Bij de laatste verkiezingen werden de anti·
revolutionairen door Groen verzocht, zich met de conservatieven zoo
mogelijk te vereenigen, opdat er eene krachtige nationale partij ontstaan
zou. Nu luidt het antwoord weêr: kiest eigen candidaten!"
IJater hoop ik het geheele opstel nader te bezien; niet om mijn
vriend Buitendijk in lastige polemiek te betrekken; maar \er zijner
inlichting, en tevens ter inlichting van velen wier denkwijs jegens
mij, verloochenaar van eigen rigting, hun gedrag bij de stembu.
'van October bepllalrl heeft.
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Thans verwijs ik (ter weerspraak dat ik in J unij op een nationa{e
partij uitsluitenderwijs met de conservatieven, in hun qualiteit,
bedacht was) op den doorgaanden inhoud dezer vertoogen. Of, zoo
men meer bepaalde verwijzing verlangt, dan op het artikel: Vergat

ik, uit ingenomenheid met de c01jservatieven, dat in isolement onze
kracht ligt? (Il. 320-337.)
Waaruit ik, proefsgewijze en tevens gemakshalve voor wie het nummer niet bij de hand heeft, deze vrij duidelijke verklaring ontleen:
"Als er welwillendheid betoond werd, was het
niet aan de conservatieven, maar
aan zoogenaamde conservatieve leden der Kamer,
in zoo ver zij, ofschoon conservatieven, aanvankelijk opkwamen
voor waarheid en regt.
Ook nu geldt de zinspreuk van 1864. "Liberaal of conservatief?
is voor ons de vraag niet."
Ook nu heb ik onophoudelijk herinnerd dat er, tusschen deze
kibbelende tweelingen (rara gratia [ralrum ), geen pril/cipiee! verschil
is. Volgt hieruit dat ik de medewerking van beiden onbeziens afwijs?
Mij dunkt, integendeel; wij reiken aan beiden de hand, aan elk die
011,8, ter handhaving van GEWETENSVRIJHEID de hand reikt." (21 Aug.)
3 November 1866.
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