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HERSTEMMING EN.

1. BU de herstemmingen kan slechts worden herhaald
wat vóór de stemmingen op den voorgrond gesteld is.
Laat ook thans, op 1:1 November, de gelegenheid niet
voorbijgaan om, in christelijlc-nationalen, antimodernen zin
en geest, de Kamer te zui;eren en te versterken.
O~s ahibboleth zij, gelijk het jaren achtereen was: 1/ de
vrijheden ter christelijke pligtbetrachting onmisbaar;" eerlijke
naleving en degelijke herziening van de schoolwet.

2. Stel niet de vraag ter zij waarop de Kamer-ontbinding geschied is. Vooreerst omdat gij, ten dien opzigte,
niet willekeurig moogt te werk gaan. Ten anderen, omdat
aan den Christen vooral voegt waarheidsliefde en cordaatheid.
Geen bU oogm erken , 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 pracrogatief.
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3. Leg getuigenis af dat de motie-Keuclwnius de regten
van de Kroon niet aangetast heeft.
Gaarne had ik overal gezien wat te 's Gravenhage geschied
is j eene duidelijke verklaring der kiezersvereening zelve, als
eigen rigtsnoer en voorwaarde voor elke candidatuur.
Nu dit elders geen plaats vond, is mijne aanbeveling
gegrond op de onderstelling d~t niemand, zelfs niet één
der 23 leden die tegen de motie Keuchenius gestemd
hebben, in eene parlementaire discussie zou durven ontkennen dat het ministerie, in het Rapport van 27 Scptember, den hartader van het constitutioneel Gouvernement
en van de nederlandsche vrijheid geraakt heeft.
4. De heeren Rochussen, Wintgens en Simons reken ik
onder de notabiliteiten en capaciteiten, die ik altijd zeel'
gaarne, ook als wij zelf hen niet mogten stemmen, in. de
Tweede Kamer benoemd zag. Thans is ons, bij herstemming,
de voorkeur aan hen te geven vergund.
Ook wat het onderwijs aallgaat, gaf Rochussen meermalen
(reeds in de zaak van Uithuizen , in 1854) van billijkheid
bewijs. Simons , al heeft hij in 1856 zich zeer met onzen
van der Brugghen vergist, zal geen tegenstander van het
christelijk. nationaal onderwijs zijn. Ook Wintgens tel
ik onder die conservatieven, wier aanvankelijke welgezindheid (op 14 Maart Il.) ook later, zoo de ministers
trouw geweest waren aan hun antecedenten, een gouvernementaal initiatief tegen oneerlijke wetsverdraaijing zouden
hebben. ondersteund.
5. In drie districten vooral staat bij de hcrstem ming , de
keus tusschen personen met de keus tusschen ueginsele1l in
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merkwaardig verband: Almelo, Goea, en Dorrkeckt. - Drie
districten, dubbel merkwaardig, om de verrassende en voor
andere districten bemoedigende wijs waarop aldaar, in den
laatsten tijd vooral, is gebleken dat, waar, ter christelijke
pligtbetrachting, veerkracht ontwaakt, het niet aan krachten ontbreekt.
6. ALMELO. - Wie Mr. J. W. van J. .oon is, behoeft aan
onze christelijke vrienden niet te worden geleerd. Wat hij
sedert jaren voor ons geweest is; in kunde, in bekwaamheid, in gestadigen ijver, ook naast onzen onvergetelijken
da Costa, met eene door zeer velen, en door hem zelven
vooral, onopgemerkte verdienstelijkheid. - Nevens hem
Mr. Vos de Wael, naar ik verneem, een van die geloovigeroomschgezinden, waarvan wij steeds gezegd hebben:
in den roomschgezinde, starend op het kruis, zien wij
den Christen niet voorbij. - En, tegen hen over, twee
mannen van bekwaamheid, vim der Linden en Limburg
Brouwer, als steunsels en sieraden der radicale en moderne
rigting, in geheel Nederland overbekend.
7. GoES. Wat ik in 1864 schreef, geldt evenzeer nu: 1
Doch in 1866 moet ik er nog bijvoegen, om het opmerkenswaardige der tegenstelling: de heer Saaymans Vader is
warm voorstander van het christelijk-nationaal onderwijs en
Mr. de Laat de Kanter is het niet.
1 "Over dit district kan ik zeer kort zijn. Dubbel zou ik verblijd
worden door de benoeming van mijn in herstemming gekomen vriend
Saaymans Vader, onafhankelijk in stand niet alleen, maar in karakter,
en die voorwaar mijne aanbeveling niet behoeft bij de kiezers van
zijn eigen district." ./Lan de Kiezers. IV.
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Vooral wijs -ik op het ook door mij vermelde feit dat
onlangs te Goes plaats had; het staatsregtelijk debat in ·de
gemeenteraad., op }'7 Aug. 11. 1
iDe:fraaije leer, die mrn aldaar in praktijk heeft pogen te
'brengen, kwam hierop neder: Een lid van de gemeenteraad,
die, als zoodanig , verklaart dat bU hem Goas woord, de
heilige Schrift, als lwogste gezag geldt, verliest reeds hierdoor het radicaal en is verpligt tot het nemen van ontslag.
'Met den heer C. C. van den Bosch dien men, ter zake
van ,deze :belUdenis, naar het schijnt, niet ongaarne uit de
Raad Ion verwijld zou hebben verwijderd, heeft Mr. Saaymans
Vader alleen "Zich tegen dergelijken toeleg verzet. Hij deed
het, met aene verklaring die, in weinige woorden, het
grondwettig shmdpunt van den Christen resumeert: /I Ik zou
mij onthouden hebben trouw aan de Grondwet des Rijks te
zweren. wanneer die in strijd was met den Bijbel. /I
Eon gewigtige strijd voorwaar en van algemeene strekking. 2
Inmidllels hebben de goessche kiezers op 13 November
te beslissen of zij • .al dan lliet, den heer Saaymans Vader
ongelijk geven en met den heer Verhagen vau oordeel Z\jll
dat een iegel\jk, bU wien de Heilige Schrift in elke betrekking als het hoogste gezag geldt, reeds daardoor de benoembaarheid voor ambtsbetrekkingcn verliest.
8. DORDRECHT. - Geen district waar wij met meer gespannen verwachting den naderenden strijd te gemoet zien,
lI, 389.
, "Zoo het oordeel van de goesscbe publicisten (het denk beeld vond
bijval) juist is, dan zal, in dien geest, een épuratie van alle collegiën waar de eed op de grondwet afgelegd wordt, te beginnen
met de Tweede Kamer zelve, ollvcnnijdelijk zijn." 1. n. p.
I

155
(lil om den bij de kiezers gebleken voorbeeldîgen en aandoenlijken ijver, èn om de beide candiàaten, Mr. Keuchenius,
onzen uit de Tweede Kamer b\jkans geweerden voorvechter,
en Mr. Bichon van IJsselmonde , lid van het Hoofdbestuur
der Vereeniging voor christel~jk-nationaal schoolonderwijs.
Bij de eerste stemming, Kiezers! hebt gij reeds getoond'
dat gij in den kundigen en werkzamen Bichon, zoowel eigen
vprdiensten waardeert, als zijn deelgenootschap aan eene
Vereeniging, die tegenover de bevoorregte staatsschool de
banier der christelijke volksopvoeding omhoog houdt. Evenzeer is het gebleken dat gij met mij~e beschouwing over.
Keuchenius overeenstemt. I

!J. Laat u vooral niet diets maken dat, nu Keuclieniu8
te Amltem benoemd is, uwe keus van ondergeschikt belang
wordt. Ook gesteld dat u een vrUe keus ten deel viel, gij
zoudt die, nu althans, niet als een last, maar als een
voorregt beschouwen. De keus van, J. W. van Loon is nog
twijfelachtig. Een vertegenwoordiger als Esser, als J. Voorhoeve HCzn~, als J. J. 'Feding van Berkhout , zou tot eer
strekken vall uw district_ Daarbü moogt gil vooral niet vergeten dat, naar men zegt, de zegepraal te Arnhem gedeeltelijk
aan de medewerking van liberalen en l'oomsch-catholieken'
te dim ken geweest is. Dit heeft men, met zeker welge-·
1 " Een volksvertegenwoordiger als Keuchenius, heeft u niet noodig,
kiezers!' maar gij hem. Of kent gij welligt velen in het Land even
berekend voor een aanstaanden strijd over het Ch"istendonl boven
geloofsverdeeldheid tegcn THORBECKE c. s.? Is er een rijkdom
aan kandidaten, in talent, en wat meer zegt, in karakter en in
parlementaire onverschrokkenheid, aan den man dien men "banierdrager cencr revolutionairc factie" genocmd heeft, gelijk?"
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vallen, als een grief tegen ons. uitgebazuind. WelIlU •
laat het in Dordre.cht ·mogen blijken dat de jammerlijke
verblinding onzer geestverwanten niet lang geduurd heeft,
en dat, zoo wij op 30 October, aan ons zelven overgelaten, de nederlaag zonden hebben ondergaan, wij veertien
dagen later. niet met. maar over. de liberalen de overwinning hebben behaald.

10. Veel zal voor den kiezer. ook op 13 November. tor
stem bepaling afhangen. of hij de voorkeur aan slapheid of
energie geeft.
Onder onze vrienden heeft zich, èn sedert lang. èn
vooral sedert de opkomst van dit ministerie, tweederlei
rigting geopenbaard. De eene is. zelfs thans nog. tevreden met het nitzigt dat, misschien door deze Regering.
wier levensverlenging zij niet onmogelijk keurt, nog eenmaal
eenige tegemoetkoming aan de naar christelijk onderw~js
reikhalzende bevolking zal worden verleend. Te zijner tijd.
Namelijk, wanneer zij 1 van lieverlede meesteres geworden,
tijd van onderzoek omtrent het voor haar nog onbekende
of twijfelachtige zal gehad hebben; met dien verstande dat
eerst de koloniale questie afgedaan en ook het hooger onderwijs, door conciliante politiek, naar aller wensch geregeld
moet zijn.
11. De anderen zijn zoo geduldig niet. Zij bouden het
er voor dat, reeds door formatie en program, dit Kabinet,
ter bereiking zelfs van het minste dat ons toekomt, magteloos
werd. Onder elk Ministerie bl~jven zij verlangen, vooreersp,
eerlijke naleving der wet, door wegneming der steunpunten
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van oneerlijkheid in dc gehrekkigc redactie van art. 23,
24 en 33. Tcn anderen, gewUzigde verhouding van
openbaar en bUzonder onderwijs, waaraan, ZO() noodig cn
anders niet. herziening van art. 194 der Grondwet voorafga.

H. Duide}:~jk is het gebleken dat Keuchellius tot de
ongeduldigen behoort. Het schroomelijk misbruik dat men
van zijne onervarcnheid op parlementair terrein ter rustverstooring in het land gemaakt heeft, moge hem voorzigtiger,
schoorvootender welligt, doen worden danh\j gemeend had te
moeten zijn. Ik althans zal hem die meetdere schroomvalligheid niet ontraden. Maar ook bij hem zal (hiervan ben
ik met blijdschap overtuigd), dit op den voorgrond bl~jvell
staan: 1/ Aan de waardigheid èn van het christelijk volksbelang, èn van de bij llitnemendheid llationaI'e rigting waarvoor
wij opkomen, gedachtig, is het ons niet te doen om aftroggeling van een aalmoes. Wij vragen aan de Kamers en aan
de Kroon, niet als gunst, manr als regt I het handhaven
der dierbaarste vrijheden, eigenàom del! Natie. met het
bloed der voorvade:ren betaald, in onze volkshistorie met
onuitwischbare letteren gegraveerd, en daaruit, als onvervreemdbaar. overgeboold in de grondwet. Ir 1
13. Door sommigen wordt thans, let er wèl op I eeu'
beschuldiging, waarop vroeger wein<ig acht geslagen werd,.
te berde gebragt.. ~
1

Il.

252.

Inzonderheid door den hoogleeraar de Boseh Kemper" en laatstelijk noor Dr. van der Linde, die mij, naar ik zoo evcn VcrneCIl1, daarover iu liet Drlf1Ólarl van 's f}rrwelZhll,IJR een brief ~chrijf:L
2
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Afkeuring en beri8ping van de benoeming i8 inbreuk op
het praerogatiif der Kroon, dit, en dit alleen, was, volgens het Rapport van 27 September, de reden der Kamerontbinding. Spoedig is het gebleken dat, niet het regt der
Kroon door de Kamer, maar door de Regering het regt der
Kamer aangerand werd. Nt/, is het blad gekeerd. Nu ligt
het vergrijp niet in de afkeuring en beri8ping, 0 neen, wie
zou dit aan de Staten-Generaal betwisten' nu ligt het in
den vorm waarin ze geschied is. Bij motie van orde. Dit
is een nooit gehoord vergrijp' Dit is een revolutionair
onding!
14. Vraag aan de zeer geleerde heeren, die u dit verrassend bezwaar voorleggen; waarom is dun van regeringswege (terwijl het, naar het thans schijnt, onbetwistbare
regt betwist werd) het eigenlijke wanbedrUf niet vermeld?
waarom is, ook in de discussie, daarvan geen spraak
geweest? waarom z~jn de ministers, die in de Kamer tegenwoordig waren, bU het stellen van de motie lijdelijk geweest?
waarom heeft de Voorzitter, als of dit eene gewone, althans
geoorloofde zaak ware, grondwetschennis en majesteitschennis in omvraag gebragt ?

15. Zoo er v66r 13 November ter doorbladering van
het Bijblad gelegenheid was, zou ik u spoedig toon en dat
Keuchenius vele leermeesters zijner kwade praktijk gehad
heeft. Ik wijs u op mijn eigen bedrijf in 1863. De Koning
heeft, als prerogatief der kroon, ltet opperbestuur der
Buitenla?~(13che Zaken. Desniettemin heb ik, bij motie Valt
orde, ue afkeuring e1t beri8ping voorgesteld der Nota waarbij
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aan den Keizer van Rusland mededeeling van ons ongenoegen
over zijn gedragslijn gedaan was. I Waarom werd ik in
mijne vermetelheid niet aanstonds ge,stuit ? waarom liet de
Voorzitter aan deze anti-constitutionele ketterij reeds toen
vr~jen loop? hoe kan de bijval dien ik bij de conservatieve
leden vond, worden verklaard? Van waar dat onder de 25
voorstemmers geteld werden de heeren Mijer, Schimmel penninck en nog een derde, wiens naam ik vooral niet mag of wil
verzw~igen; de heer Heemskerk Az.? de minister van binnenlandsche zaken zeg ik, die ook thans op 26 September (ter
zUner eere zij het vermeld), aan zijn eigen antecedenten
gedachtig, de aanklagt die men nu op het touw zet, weersprak. Het be8taan der u8antie, dit ontveinsde hij niet, deed
hem nu leed, maar, voegde hij er bij: u Aan die u8antie
kan ik niets doen; ik con8tateer alleen dat zij be8taat. 11

16. Op de herstemming kan eenigen invloed hebben
schier elk beweren (al is het ook ten eellemaal ollgegrolld
en bezijden de questie), waarvan de weêrspraak den kiezer
eerst na 13 November bereikt.
Dit erken ik. In de laatste dagen is alles gangbaar.
Doch aan dit verkiezingsbezwaar ,uit de vermeende ongrondwettigheid eener motie van orde, durf ik geen langer leven
voorspellen, en waartoe ook langer? dan "tot ongeveer de
helft dezer maand. Heeft men op de deugdel~jkheid van het
argument, ook voor de aanstaallde parlementaire discussie,
1 "De Kamer, den minister gehoord, en van oordeel dat op het
wensehelijke in de tegenwoordige omstandigheden eener volkomene
onzijdigheid in de door den ndnister van buitenlandsehe zaken overgelegde nota te weinig gelet is, gaat over tot de orde van den dag."
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.zelfs indien de strijd ernstg is, gerekend, het zou een
bewijs te meer zijn dat er uit verlegenheid sQmw~jlen een
steunpunt in een rietstaf gezocht wordt.

17. Om onze vrienden te Dordrecht tot een talrijke
opkomst te nopen, wordt ééne dralIgreden gebruikt, waarover het stilzwUgen mij niet vergund is. Ik bedoel de moge·
lijkheid dat ik, dien ten gevolge, weder in de Tweede Kamer
zou worden gebragt. Ik zou het nu niet wenschen. Voor
weinige weken nog, dit is zoo, dacht en begeerde ik een
laatste getuigenis af te leggen in dezelfde vergaderzaal,
waar ik, reeds in 1840, de overtuiging nitspmk: "Er
is voor Nederland een geneesmiddel noodig, evenredig aan
de kwaal; er zal geen redding zijn dan door terug1ceering
tot christelijke, historische, nerlerlanàsche beginsels." Doch
misschien heb ik mij onlangs illusie gemaakt en zou ik niet
opgewassen zijn geweest tegen den parlementairen storm;
zelfs indien mijne verhouding dezelfde ware gebleven tot de
Kamer en tot het Land.

18. Hoe dit zij, onderzoek desaangaande is thans overtollig. Want in de gewiJzigde, bUkans zou ik zeggen
omgekeerde verhouding, ligt het onoverkomelijk bezwaar.
Zoo mij, te midden van veel dat zeer ontmoedigend
was, nooit de moed geheel ontzonk, het was om de vastheid m\jner overtuiging van de onvergelijkbare waardij en
de eindelijke zegepraal van hetgeen ik voorsta. Maar, om
in den parlementairen strijd de vereischte veerkracht te
behouden, is, wanneer men bijkans alleen staat, bij den
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moed, ook blijmoedigheid onmisbaar. die mij steeds om
twee gedachten bijbleef. De eene 1 dat mij in de Kamer,
zelfs van de meeste wederpartijders, om volharding en cordaatheid, eenige welwillendheid ten deel viel; de andere,
dat ik in hetgansche land, door de aanhaDkelijkheid en
bede van allen die, in verband met de volkshistorie , Nederland en Oranje lief hebben, gesteund werd.

19. Dit is het geval niet meer.
In de Tweede Kamer zal de strijd der beoinsels op het
terrein der persoonlijke recriminatiën worden gebragt. Ook
in verband met de stembus. De steun dien ik, naar het
rigtsnoer mijner beginsels, verleend heb, zou mij, en teregt ,
slechts als pligtbetrachting worden toegerekend. Daarentegen,
dat ik mijn overtuiging, in het raadgevell, niet naar de
behoefte van deze of gene part U geplooid heb, dat ik,
evenmin aan de conservatieven als aan de liberalen 1 onvoorwaardelijk mij aansloot; dat ik voorwaardelijk, èn nu èn
steeds, ter zamenwerking voor regt en waarheid, aan allen
de hand reik, dit zou m\j 1 in de hartstogtelUkheid waarvan
de ontbinding. onder de kwalijk bijgebragte .kreet van
Oranje-boven, oorzaak geweest is, als pligtverzaking ten
kwade worden geduid.

20. Aldus in de Kamer, en hoe in het La1ul?
De motie-Keucheni'/M is voorgesteld als de oorlogsverklaring eeller Factie, die het op de regten der Kroon 1 die
het op de nationale dynaitie gemunt heeft. Met don banier-
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drager dezer revolutionaire Factie heb ik, in weerspraak met
mUn gansclle politieke loopbaan, zaamgespannen. Onbegrijpel ijk , niet waar P Eene zoo verregaande verloochening vaIr
beginsels moet wel met gekwetste eigenliefde en met zucht
om zich over het te niet gaan van dwaze zelfbegoochelingen
te wreken, in verband staan. Op de nlCest vergoelijkende
wijs kan zij alleen worden verklaard uit een onverantwoordelijk vergeten dat 1/ de weg ter verkrijging van onmisbare
vrijheden voor den Christen en herziening der schoolwet,
niet mag loopen over de puinhoopen van ons volksbestaan
en Koningshuis; met andere woorden: dat het middel hetl
doel niet heiligt."

21. Den ernst der breuk niet te ontkennen, is het eenig
middel waardoor ze (ik vrees evenwel niet spoedig) Kali
worden geheeld. Er is geen enkel distriet waarin ik thans
uitzigt hebben zou te worden benoemd. Naijverig op de
eer en onafhankelijkheid onzer rigting, ben ik met de tweelingen der vrijzinnigheid meer dan ooit in onmin geraakt.
Dus had ik, enkel door onze eensgezindheid, te Arnhem of
Leiden of elders, in de Kamer kunnen worden gebragt.
Maar die eensgezindheid ontbreekt. En dit niet slechts.
Zoo ik nu (dan ook wel voor de laatste maal) candidaat
gesteld wierd, het zou onder onze eigen vrienden verdubbeling van partij drift te weeg brengen; het zou olie in het
vuur zijn.

22. Geen dwaze ingenomenheid met een per8001l, WJrns
lofrede m~j verootmoedigt cu beschaamt, heeft mi.i tot het
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krachtig ondersteunen zijner candidatuur verleid. Ik ben
geen kenner der harten. Ook waar ik iemand hoogschat,
neem ik geen verantwoordelijkheid op, evenmin van een
mij onbekend verleden, als van eenig toekomstig bedrijf.
Voorts over de motie van orde, over haar opport~niteit
en wat dies meer zij, kan verschillend oordeel worden
geveld, en ter beoordeeling, dus ook ter veroordeeling der
bijzonderheden van koloniale politiek, heb ik mij onbevoegd verklaard.
Wat dan P Zoo ik mij tegen de dienstvaardige felheid
van misleide geestverwanten, in het verdrijven van Keuchenius uit de volksvertegenwoordiging, verzet heb, het was:
Vooreerst, omdat, reeds op zich zelf, het mij onverantwoordelijk toescheen, dat van onzentwege, bij voorkeur,
niet gekozen, maar geweerd werd de man van zeldzame
begaafdheid en nog zeldzamer vastheid van karakter, die
(zonder noemenswaardigen bijval in of buiten de Kamer)
de kloekhartige voorstander der christelijke volksbelangen,
in Nederland en iu Neêrlands-Indie, geweest is.
Ten anderen, omdat de ergernis dezer ondankbaarheid en
ontrouw verdubbeld werd, wanneer die uitzetting plaats
greep, ten gevolge eener Nederland en Oranje onwaardige
miskenning van het levensbeginsel in den constitutionelen
staatsvorm. Als antwoord op de van regeringswege aan de
Natie gevraagde duidelijke ver1claring dat afkeuring en
berisping van een benoeming des Konings, m. a. w., dat
vrije beraadslaging der Staten-Generaal aan revolutionaire
inbreuk op het regt der kroon gelijk is.
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23. Waarom viel mij, ook ditmaal, in het weerspreken der
on waarheden waarmeê de kiezers werden medegesleept, zoo
weinig medewerking van: desbevoegde en waarheidlievende
landgenooten, hetzij in heb:U buiten mijn eigen kring,
ten deel!
In den aanvang van het kiezersoverleg sehreef ik:
"De Natie heeft aanspraak op de voorlichting van mannen die
te regt in de publieke opinie hoog aangeschreven stMn, wier uit·
gegeven scbriften of politieke carrière hun regtmatig gezag geeft."
"Zal de verantwoordelijkheid niet ontzettend groot zijn van ieder
die zijn gevoelen verzwijgt, terwijl zijn persoonlijk crediet had kun.
nen medewerken ter voorlichting van het Volk? - Van de geroe·
pen leidslieden der Natie wacht Nederland en Oranje in deze dagen
iets meer dan het gaan, als de lammeren der kudde, naar de
stembus." 1
M~jne uitnoodiging vond, onder hen die ik vooral op

het oog had, bijval noch weerspraak.
Één evenwel, onder verwijzing naar vroeger geschriften
(uitnemend '. doch die bij het gros der kiezers, zelfs bij de
meeste leidslieden der kiezers, te weinig bekend zijn), gaf
mij dit ten antwoord:
"Ik houd, ten aanzien van de constitutionele regtsvraag , mijn
burgerpligt voor afgedaan met de invulling van mijn stembillet. Zal ik dan behooren tot degenen die, volgens uwe zinspeling, "als
de/alnfReren der kudde, naar de st.embus gaan, ik wensch ook wel
het oor te leenen aan de schelletjes vall de bclhamels, maar, bij
de vervuIling van al mijne pligtcn, meer het oog gcrigt te houden
op den Opperherder."
1 In het arlikel Duidelijke verklaril/(J, LIl.. 8-12.
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Zinrijk en scherp 1 Desniettemin zij aan den bedoelden belhamel, ook Illet het oog op den Opperherder, het volharden
vergund in de meening dat, voor landgenooten op wier
crediet menigeen afgaat, het pligt is zich te laten hooren,
wanneer, ten nadeele van Land en Koning, de opgeroepen
kiezers door een tal sofismen, rondgevent op hoogen toon,
in dwaling worden gebragt.
Voor de zoodanigen heeft het niet-neutraal zijn van den
grieksehen wetgever iets meer in dan de inlevering van
stembillet.
Noblesse oblige! geldt niet enkel adel van geboorte,
maar minstens evenzeer de eerepiaais die men door eigen
verdiensten bereikt heeft.

24. Wij gaan, naar het zich laat aanzien, dagen te
gemoet waarin de atmosfeer voor kalme gedachtenwisseling
niet gunstig zijn kan, en ook aan mijne woorden, minder
nog dan tot dus ver, ingang zal worden verleend. Het
weldra staken eener kritiek die, door het wijzen op beginsels, eIken hartstogtelijken voorstander van partijbelang
verbittert, acht ik dan misschien geoorloofd, verstandig en
raadzaam.
J.Jater eerst zal het blijken of ik de liefde en hoogachting
mijner geloofsgenooten en vrienden verbeurd had, toen ik,
in October 1866, te midden der losgelaten driften, telkens
de waarschuwing herhaalde: "Juist om het bij uitnemendheid oranjegezinde onzer christelijk-historische rigting,
loopt zij thans bij uitnemendheid gevaar, tot eigen schil.
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en schande en tot onberekenbaar nadeel van het Huis van
Oranje, in een valstrik te worden geleid. 1/ 1
1 Aan een Kiezer uit Amsterdam die, ter ondersteuning van de
conservatieven zeer ongezind en van neutraliteit afkeerig, mij dringend raad vraagt, schrijf ik heden (8 November): "Indien de
heeren Pijnappel en Insin!ler overigens aanbevelenswaard zUn, zie
ik, bij de herstemming, evenmin tegen hen, ofschoon conservatieven, onoverkomelijk bezwaar als tegen Rochussen, Simons , Wintgens." - Hetzelfde maak ik toepasselijk te Deventer op den heer
ros de Wael, te Zwol op den heer van Naamen van EemllCs, te
U1recht op den heer Kim (n, nO. 14, blz. 8), te Haarlem op den
heer !Jan der Huckt, te Hoorn op den heer Terpstra.
Daar en elders moet elk, op zijn eigen verantwoordelijkheid en
in verband, zoo hij goed vindt, met de door mij gegeven wenken,
wcten wat hem te doen staat. Voor wie, met het lJagblad vall
',GralJenhage, in de tamelijk aaneengesloten legerschaar van roomsch.
katholieken, conservatieven en antirevolutionairen (tegenover de liberalen met Keuchenius en mij) de groole nationale partij ziet, kan,
ook waar ik zwijg of aarzel, de keus niet twijfelachtig ûjn.

8 November 1866.

EENE 'l'EREGTWIJZING TER TOETSE GEBRAGT.

De teregtwijzing door Da. Buitendijk mij gegeven, in
ket Dagblad van 'a Gravenkage van 27 October I wensch
ik op te nemen in deze Studiën.
Met de Circulaire der Arnhemacke lciezera-vereenig;,ng is
zij het kort begrip der redeneringen waarmetl zoo velen
onzer vrienden, even als hij zelf, verleid zijn om de verwijdering van Keuchenius te beschouwen als pligtvervulling
jegens Koning en Vaderland.
Ik verlang, voor als nog althans, geen repliek; verdediging noch schuldbelijden. Van des schrijvers vaderlandsliefde, opregtheid, hartelijkheid ook ten mijnen opzigte t
ben en blijf ik overtuigd. Ook acht ik, vergelijkenderwijs,
zijn gedrag prijzenswaard. Al betreur ik dat hij, zonder
naauwkeuriger onderzoek, zich aan het voorlichten van
anderen gewaagd heeft, dit prijs ik in hem dat hij, eenmaal
door zelfvertrouwen tot voorbarige vastheid van overtuiging
geraakt zijnde, niet in het geheim en onder de hand, maar
openlijk en met cordaatheid, zonder mU te sparen, ter
waarschuwing optrad.
Het verwondert mij niet, zoo, te midden der algemeene
verwarring, bij Ds. Buitendijk en bij velen het vertrouwen
op mij geschokt is. Onvermijdelijk veeleer werd het, zoodra
de kiezers-vergadering te Arnkern voor mijne raadselachtige
afdwaling een vergeeflijke en op zich zelf lofwaardige drijfveer in mijn ijver voor de christelijke volksopvoeding aan
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,de hand gaf. Voor mijne afdwaling, zeg ik. Immers
,die felle allocutie was, minstens evenzeer tegen mij als
tegen den candidaat dien ik aansprees , gcrigt. Het zal
niet worden ontkend dat ik mede, ik vooral ook, nevens
Keuchenius, zoo al niet genoemd, eèhter aallgeduid werd in
de vermaning om zich niet te laten brengen op een weg die,
ter verkrijging van schoolwetherziening , loop en zou over de
p",i1fiwopen van ons volksbeataan en koningahuis. Aangezien
dan deze dingen, de aanranding van het prerogatief der
kroon, de beleediging van het nationale stamhuis, (zoo als
de schrandere stadsschrijver uit Efeze I zich in dergelijk
geval uitgedrukt heeft) onwederaprelcelijlc zijn, wie zou
dan niet de pen opnemen tegen den ditmaal jammerlijk
verdoolden leidsman, die, in doldriftige jagt naar het
Q1Wereikbare, zelfs den grondregel der moraliteit, fI het doel
heiligt de middelen niet, fI ter zijde gesteld heeft!
Doch laat ons vernemen wat Ds. Buitendijk schrijft.

A..llW MI.JlW ".tDEBLA.lWD .

.. Zoo zal dan in het kiesdistrict Arnhem de heer Keuchenius herkozen worden! Er valt bijna niet meer aan te twijfelen. Liberalen,
ràdicalen en Roomsch·Catholijken spannen met een tal volgelingen
quand.même van den heer Groen samen om Keuchenius op nieuw
in de Tweede Kamer te brengen. Ik voor mij voel mij als kiezer
ten duurste verplicht voor God en mijn geweten om tegen die verkie&tng bij deze openlijk en ernstig te protesteren. Ik wil geen deel
bebb6n aan een daad, die ik een ramp acht te zijn voor Vorst en
Volk, die. niet anders kan uitloop en dan op schade voor de zaak;
die ik met den heer Groen en zijne vrienden tot op heden voorstond.
Ik wil -- al scbijnt bet ook te vergeefs - waarschuwen zoolang de
1
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teerling niet is geworpen, opdat 'ik mij later niet zou moelen verwijten te hebben verzuimd, wat ik doen kon. Tot op het laatste
oogenblik beb ik mij gevleid, dat mijne geestverwant.en tot bel.er
inEicht zouden komen, dat wat mij helder is nis de dag, ook door
hen zou worden gezien. Die hoop blijkt ijdel te zijn. De twistappel,
dien Keuchenius in de Tweede Kamer wierp, heeft ook in onlS kiesdistrict de meest heillooze verwarring veroon:aakt, en bet partijvuur
tot laaien gloed doen ontvlamme!l' Vrienden, die waar bet verkiezing
gold, immer naauw aaneengesloten waren, zijn verdeeld gewordèn,
en zij die elkander op politiek terrein heftig bestreden, gaan nu het wonder is nooit aanschouwd - baud aau hand. Ik zie daarom
ook de toekomst vau mijn dierbaar vaderland uiterst donker in.
Jaren lang bebben wij gezucht onder de heerschappij van het liberalisme: en welke verwoestingen- het, bij het goede, dat het overigens
in menig opzigten kenmerkt. heeft aangerioht op het gebied valt
de boogste belangen olll':er natie, is duizendmaal Illet delt vinger
aangewezen, niet het minst door den onvertnoeideo Groen Eelf.
Vond Napoleon r lIijn graf in het koude Noorden, voor eelt oOgellblik geloofde men dat het radicalisme zijn graf eou vinden in het
brandend Oosten."

Dit alles kan ik daarlaten. Mutatis mutafUli.r heb ik veel
van het bovenstaande zelf meermalen gezegd. Omtrent
11 de twistappel dien Keuchenius in de Tweede Kamer wierp "
moet ik evenwel doen opmerken dat het hier vooral de
vraag is : wie de motie van orde, als de schijnbaar meest
gunstige gelt',genheid ter kamer-ontbinding, aangreep? wie
zich hiervan bediend heeft om', ter zake van ministerieel
of koloniaal partijbe14ng, een twistappel te werpen in
jet land? I
I .. De oorzaak der betreurenswaardige verdeeldheid ligt niet in
de motie Kcucbenius; maar in de naïveteit waarmeê zoo veleD Eich
bij het Rapport van 27 September hebben ter noor gelegd, omdat
er een or(wje-liilt aan gehecht werd."
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IJ:lat ons nu voortgaan. Dit was de inleiding slechts. Wij
komen nu tot de historie-beschrijving.
.. In Mei jl. trad een nieuw ,conservatief Minist.erie op. Vriend en
vijand prezen om bet zeerst de bekwaamheid, eerlijkheid eu degelijkheid van hen. aan wie de Koning de leiding van '81an.19
"elangen t.,('\"ertrouwde. Ieder, die niet door de revolutiekoorts
was aa~etast. begroette in het Ministerie het aanbreken van een
blijden dageraad. Doch spoedig pakten zich donkere wolken te
zamen. De heer Groen liet 'weldra doorschemeren het Ministerie te
zullen bestrijden, omdat het zijne verwachtingen in betrekking t.ot
de onderwijsquestie teleurstelde. De heer Keuchenius deed eeu eersten
aanval, ,door den heer Groen hoogelijk geprezen, door vele van zijne
:vrienden niet zouder eenig,e reserven goedgekeurd. Het is toch al
,te duidelijk, .dat. de beer 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. 1 Doch gewoon
als wij warea ons eminent hooûl van wege zijne aJom erke~de
1Itaatèmanswijsheid te volgen en in alles ons naar zijne inzichten te
schikken, bleven wij in afwachting, ons eigen inzicht wantrouwende."

Een onberispelijk ministerie; een blijde dageraad; een
onweersbut , ten gevolge mijner ~lles aan de onderwijsquestié opoll'erende roekeloosheid losgebarsten; ziedaar het
kort bègrip van hetgeen sodert .1 Junij voorviel.
Het bevreemdt mij niet dat Ds. Bllitendijk, geschokt in
het vertrouwen dat hij mij. tot dus ver heeft toegedragen,
onder ·den. invloed van politieke mannen, in zijn oordeel
over politieke questiën, zelfs van niet ingewikkelden aard,
misgezien en anderen, ik zeg niet, verre van dien! misleid,
. maar misgeleid ,heeft.. Neen I dit is allezins verklaarbaar.
. Doch hetgeen iJc in veler vergoelijking van dit kabinet
1 UI?. HO.
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m~pri.is,

is een in het oog vallend volslagel\ gebrek aan die

erustige bestudering der onderw~'8CJuestie, telkens (en bepaaldelijk in de Confessionele TTergaderinfl te Utrecht, op
10 October 1864, toen ik elke poging van petitionnement
afwees) als de onmisbare voorwaarde eencr heilzame en
d@eltreffimde schoolwet-agitatie, dOQr mU begeerd.
De gunstige dunk omtrent dit, kabinet. als gf er geell
ieden van billijke klagt is. als of wij daarvaJl voo'r het
GuderwUs iets goeds hmnen te gemoet zien, toont dat men
fl,e lotwisseling der christelijke volksbelangen op politiek en
}l:ulcmentair terrein niet gevolgd heeft;, terwijl het verwijt
nis of ik mij aan gramstorige fel'heid schuldig gemaakt had',
eene verregaande onbekendheid' met hetgeen, men kon en
moe&t weten verraadt.
Verregaande onbekendheid' met hetg~en ik schteef. I
Doch over hetgeen ik zeI! schreef geen beklag. Mijn
eigen tobben en zwoegen laat ik ter zij. Het is overbekend
dat ik, voor- zeer velen mijner vrienden, het eerste vereischte
van een Auteur, d'e gaaf der begrijpelijkheid mis.
Er zijn bladzijden evenwel waarin ik, met de woorden
van anderen, aen noodlottigen am·a: dm- kabinetspolitiek duidelijk gemaakt heb. Bijv. toen ik het, met uitnemende klaar"
heid uitgesproken, sarcastisch, maar onwcd'erlegbaar oordeel
van prof. Buys afschreef over- de twee uÏtstekende diensten
van dit ministerie aan de liberale part~j~ I Waarop ik (avel:
l a. Het 8ussen der 8choolwet-agitatie; b. het rehabiliteren flan de
liberale vlag.
Zie voorts over bet gedrag der ministers Twee bijdragen ter beoor*eling van het Kabinet, 1I, 231-239, en Mijn aandeel in het
eventueel debrJt, 1I. 265-286. -, Over den aard mijner kritiek: Ol
ik zachtzinnig genoeg jegens het Kabitlet bo/i? Il. 197-200.

~ 11,
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de kwalijk geplaatste goedhartigheid - Keuchenius geloof
ik zou het noemen t4oeÛfJppig"eid. - van velen verbaasd)
het volgende, dat mij ook thans te stade komt, desaangaande deed opmerken :
.. Onze geloofsgenooten, van de verderfelijkheid der schoolwet
vroeger overtuigd, komen, door de ohristelijk-historisohe populariteit
van ministers, wier sympathie, wier goede bedoeling, wier kennis
van de zaak hun nillt twijfelachtig voorkomt, op het denkbeeld
dat er tegen die hooggesohaUe mannen met overdrijving. uit misverstand, uit naijver welligt, oppositie gemaakt wordt; ja zelfs dat
de wet van 1857. evenmin als eenig mensohelijk werk volmaakt, lang
zoo kwaad niet is als zeker iemand. door al te zeer op één ding
te blijven st.aren. eerst zioh zelven cn daarna ook lInderen diets maak te.
De naauwelijks ontwakende publieke oonscientie. op het oogenblik
dat er. om een zoo betreurenswaardig revirement., meer dan ooit
een protest en een noodkreet vereischt wordt, iuistert naar het
vrede.1iedeken en !luimert wederom in." I.

Doch ik herhaal het, mijne vertoogen , en ook de meesten
mijner citaten, waarmeê men meer op het gebied der eigenlijke politiek raakt, laat ik daar:
Er is een ander, op wiens raadgeving althans door sommige (nu eens ganschelijk niet, dan weder al te zeer politizerende) vrienden, behoorde te worden gelet. Namelijk het
Maanàacj1'ilt voor chriatelijlce opvoeding in achooI (J'/t lmia.
Sedert jaren heb ik gewezen op het voorregt dat aan
ket christelijk Nederland in deze raadgeving ten deel valt.
En nu acht ik het schier onmogelijk dat onze vrienden,
indien zij de maandelijksche Meàetkelingen ingezien hadden, zoo weinig op de hoogte 'zouden geweest zijn van onze
verhouding tot dit Kabinet.
1 11,237.
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In het October-nummer wordt, puntig en scherp, doch
met volkomen juistheid, gezegd "dat het als conciliantopgetreden Kabinet, niet dadelijk, om de eene part\i te
concilieren , de andere, al geschiedde dit dan ook met
betuiging van hoogachting, had moeten ecraseeren.1I
In October. Dit nummer zal Ds. Buitendijk, toen hij'
de teregtwijzing schreef, nog niet hebben gezien. Maar las
hij hetgeen, in vroeger maanden, over dit Ministerie,
concilierend voor de wederpartij, écraserend voor eigen
geestverwanten, met dezelfde waatheidsliefde en onbeschroomdheid, gezegd werd?
Ik kan het niet gelooven.
Reeds in het J'ltlij-Maandschrift werd de vrees kenbaar.
gemaakt voor een da capo van 1856.
Het in 1856 gebeurde werd aldus beschreven:
"De politiek van v8t'zoening (de conciliante politiek, zegt men nu),
kwam er op neêl', dat het ministerie, verschrikt door. 't veldgeschrei
in 't vijandelijk kamp aangeheven, of niet I'egt wetende, Of niet·
durvende zeggen wat het wilde, kort na zijne optreding voor detegenpartij zwichtte, zich door deze in haar spoor lietdr.ijven t-danll
verder ging dan zij zelve had durven gaan, en zoo· den vriend, tot
wiens bescherming 'I was opgetreden, aan kanden en voeten .qebonden ,_
lIan den gemeenschappelijk vijand prijs gaf, 't Schijnt dat velen ook'
nu zoo iets verwachten."

Voorts leest men daar. met toespeling op den w~rzin.·
des Konings tegen een partij-ministerie: 1
"Voor roomsch-kathoIieken en orthodoxe protestal\ten , - die toch
zoo onbeduidend niet in gelal zijn, - wat dunkt u zou voor hen
't ministerie wel iets anders kunnen ziin dan een partij-ministerie;
1

1I,
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nicl omdat bet niet wil doen wat zij willen; maar omdat bet jtlisl
doell wil wat Au" felste tc.qenatandera verlangen?"

Zij die voor het met zoo veel kunde, ernst en bezadigdheid geredigeerde Maand8cltrift crediet hebben, zullen mij
welligt gelijk geven wanneer ik zeg: Beschouwingen van
de houding der ministers Mijer en v. Zuijlen omtrent de
christelijke volksopvoeding , in verband met hun eigen beginsels en antecedenten, zoo kalm, zoo overgunstig , of althans
zoo vergolllijkend, als in deze teregtwijzing , of als in een
vroeger door mij medegedeelden brief (n. 487), of als in
de kiezersvereeniging te 's Hage (blz. 54-56), leveren het
bewijs dat wie dus sprak of schreef, met den stand der
zaken op politiek terrein niet volkomen bekend, of, juister
uitgedrukt, volkomen onbekend is. Dat hij er ook zeer luttel
belang in stelt; vermits hij de kennisnemÏJlg daarvan, zelfs
uit een vlngtige inzage van het Maand8cll,rift I niet der
moeite waard geacht heeft.
Zoo ik, in een volgend nummer, de bezwaren van
DI. Jju~tendijk tegen mijne politieke gedragslijn in de laatste
weken meer bepaaldelijk opneem, zij mij evenwel nu reeds
de opmerking vergund dat, wanneer men zoo vreemd is aan
hetgeen in de Tweede Kamer voorvalt, het zeer begrijpelijk
wordt, zoo men de verdedigers der christelijke volksbelangen,
na hen jaren achtereen, in eene niet zeer ligte taak, zonder
steun te hebben gelaten, eindelijk, in een oogenblik van
spraakverwarring (met de beste bedoeling nog wel!) uit de
Kamer tracht te verdrijven en van onzinnig heulen met
eene revolutionaire factie verdacht houdt.

5'I'EMBUS·UTERATUUR.

V66r 30 October scheen mij de volgende waarschuwing
niet overtollig: "ZOO ligt kan men, in harlstogtelijkheid
en overijling, vergeten dat, voor elk die op de kiezers
invloed uitgeoefend neeft, na den veldslag, de verantwoording
van den aard der wapenen -die hij gebruikt heeft, begint."
Zeer te bejammeren zou ik het achten, indien de OctolJerZiteratftur thans, als van weinig of geen belang meer, ter
zijde gesteld werd.
Thans integendeel is de dag der verantwoording aanvankelijk dáár.
Thans eerst is er gelegenheid om, met eigen waarheidsliefde, ter toetsing te brengen de waarheidsliefde van hen
die anderen nebben verdacht.
Thans is de tijd daar om bijv. na te gaan of de raadgeving der 13 hoogleeraren ; het boekske van prof. Buijs.
in~erdaad zoo bedriegelijk , of sofistisch, of buiten de eigenlijke questie geweest zijn, als door de wederpartijders,
onder hoogen ophef van opregtheid en staatsregtelijke wijs';'
heid, beweerd is en wordt.
Misschien zijn, ter beoordeeling van de beweerde onduidelijkheid en onbeduidendheid van het vertoog door Buijs
geleverd, de volgende excerpten ook voor anderen bruikbaar.
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1. lItASKERS AF! - " Ware de kwestie ingewikkèId en moeijelijk,
ik zou de eerste zijn om aan meer bevoegden het. woord te laten; maar
nu zij louter geldt het ABC van mijne wetenschap, meen ik, tot bewijs
van het tegendeel geleverd wordt, mij te mogen rangschikken
onder hen die dat alphabet kennen. "Maskers af!" heeft men geroepen, en uit den grond mijns harten stem ik met dien uitroep
in. Ja maskers af! want het ellendig maskeradespel, dat zoolang
reeds voortduurt, bedreigt onze eer en goeden naam. Maskers af t.
want de dampkring waarin wij tegeuwoordig leven is eene verpestende, welke het zedelijk gevoel van de natie dreigt te verstikken. Nu de eerste crisis niet langer te keeren is, moge zij
althans daartoe leiden, dat het onheilige vuur, van alle kanten
ontstoken, eindelijk worde gebluscht, en dat waarheid en volkomen
waarheid in het staatsbeleid terugkeere. Wij kunnen op den weg
in den laatsten tijd bewandeld, niet lang meer voortgaan, zonder
onze constitutionele vrijheid in gevaar te brengen."

2. VO'rUM EN COMPETENTIE. - "Men heeft in die hoogst eenvoudige
vraag zoo velerlei betrokken, dat daaraan ten eenenmale vreeind had
behooren te blijven; men heeft reeds zoo dikwijls de kwestie van dff
billijkheid van het votum verward met de kwestie van de competclztie
flan den regier die oordeelde, dat het niet meer mogelijk is de twee
onderwerpen volkomen van elkander te scheiden. De taak welke ik te
vervullen heb, bestaat voor zeven achtsten daarin, om de eenige kwestie; welke de kiezer zal moeten beslissen, los te maken van allerlei
beschouwingen en overwegingen, daaraan meer of minder willekeurig toegevoegd; en dit, althans gedeeltelijk, met geen ander
doel dan om ingewikkeld voor te stellen, wat op zich zelf hoogst
gemakkelijk te beslissen is."
3. CORDAATHElD. - "Ik begrijp dat de vrienden van de Regering,
omdat zij de aftreding van het ministerie noodlottig achten voor het
land, weigeren voor hunne ware meening uit te komen; ik erken dat
zij onder sommige omstandigheden regt hebben dat te doen en dat
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hunne tegenstanders meermalen efenzoo handelden; maar ik begrijp
niet goed, dat men anderen veroordeelt. omdat zij rond voor bunne
meening uitkwamen, 't zij dan omdat zij in de aftreding van het
Kabinet geen nadeel zien, 't zij omdat zij fot geen partij. bebooren
cn bij elke kwestie 1.0nder ommezien oordeel vellen. Wanneer men
den eenvoudigen Hollander, weinig op de hoogte van partijkwestiën.
de vraag voorlegt, wie zijn ware vertegenwoordiger is: of de man
die een kat een kat durft noemen, of hij die weigert den naam
iM uit te spreken, al kent hij het dier ook nog zoo goed, dan
zal zijn antwoord wel niet twijfelacbtig zijn. Ik beschuldig niemand
die om der gevolgcn wille het oordeel dat op zijne lippen zweeft
terugboudt, maar ik sta er over v.erbaasd; dat. men den nederlandschen volksvertegenwoordiger zijne onpartijdigheid en zijne rondheid durft verwijten."
4. WAT DE KIEZER VERlIAG EIJ NIET VERMAG. - " Kiezers van N ederland, de beslissing die gij nemen zult heeft geen wetenschappelijke,
maar louter practiscbe waarde. Geen wetenschappelijke, want al mogt
gij met verpletterende meerderheid de Kamer veroordeelen, ook niet
met algemeene stemmen kan men tot onregt maken wat regt is,
en de wetenschap - ik sta er u borg voor - zou in vervolg
van tijd uw votum slechts aanhalen als bewijs van uwe onkunde.
De praotisobe waarde van uw besluit zal daarentegen onmetelijk
groot zijn, want al naarmate gij stemt, zult gij de Grondwet van
Nederland of hanilhaven of vernietigen."
6. Bt7RGERSCBOOL-XETTElUJEN. "Ik wil niemand van kwade
trouw verdenken; ik wil gelooven dat allen die zich bij het ministerieel manifest van 27 September aansluiten, in gemoede gelooven,
dat de meerderheid van de Kamer de koninklijke regten heeft
aangerand, maar men vergunne mij dan ook deze klagt: Hoe laag,
hoe onbegrijpelijk laag is het peil der constitutionele ontwikkeling
in Nederland! Ketterijen, die aan de jongens van de hoogere burgersohool als eene heele fout worden toegerekend, en die geen
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lI,tudent in het derde studiejaar zich zoude veroorlooven, die ketterijen worden in 's lands hoogste vergaderzaal' luide verkondigd en
dagen bediscussieerd, als golden zij kwestiën, diepe ingewikkelde
kwestiën, waarover tu'sschen deskundigen nog altijd groot verschil
van meening overblijft."
6. DAGBLAD·RIJGEN. t - "Hoe jammer, dat wij in den ernst van het
oogenblik niet genoeg oogen kunnen hebben voor al het comische dat
de zoogenaamde groote conservatieve journalistiek in deze dageu
oplevert. Zie hoe die journalisten nu eens met hunne lango pennen·
houders post vatten voor den troon van Oranje - voorwaar een
andere lijfwacht gewoon! - om stand te houden tegen een oproerigen
hoop, die, aangevoel'd door Keuchenius én Godefroi én Storm,
komt aanhollen, en het blijkbaar 'op den koninklijken troon gemunt
beeft. Zie hoe dan weder die zelfde journalisten bnkken onder de
vracht van boeken, hier en daar en overal bijeengeschommeld ;
hoe ze over die boeken liggen heengebogen , zoekende naar plaatsen
die in de kraam te pas komen; hoe zij de groene en rijpe vruchten
van al dat' snuffelen en zoeken voorzigtig zamenrijgen, rijgen,
rijgen en rijgen, tot de ellemaat verkregen en het dagbladartikel
vaardig is om onder den bescheiden titel van wetenschappelijk ver·
toog de wereld te worden ingezonden. Op mijn woord, mijne
Heeren, het half martiale, half doctorale pak, dat gij dezer dagen
heht aangetrokken, het is v66r alles perfect ridicuul."
7. DE INBREUK OP DE REGTEN DER KROON EEN ONWAARHEID. .. Moge de nieuwe Kamer, welke wij te gemoet gaan, een ge·
lukkiger leven hebben dan lJare voorgangster gekend heeft. Moge
zij er in slagen den goeden naam van onze Staten-Generaal te
herstellen en gunstige getuigenis afleggen van ons vermogen tot
zelfregering. Moge v66r alles de waarheid, te lang reeds uit het
staatsbestuur gebannen, daarin tel'ugkeeren en heerschen, daar waar
1 E.cerptts e.ccopielldis eu aldus Vuo!' elk_ jOllrIl,llistiek behartlgen,wa'I'd,
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tallooEe intrÎgues, liberale en half liberale, conservatieve en half
conservatieve, zoo lang reeds hebben heerschappij gevoerd. Ziet,
zoo eenige, dan mag deze wenseh een bij uitnemendheid nationale
heeten, want het is de wensch dien alle eerlijken , alle denkenden, alle onpartijdigen elkander sinds jaren hebben toegefluisterd.
Maar daarom wil ik er dan ook met allen ernst dit bijvoegen:
Eischt gij waarheid van de 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 onvergeeflijke woul'clen
der Ministers: "De molie-Keuchenius beeft de regten van de Kroon
aangetast. ""

VARIA.

-.*

ART. 23 VAN DE SCHOOLWET. Het ,voorval Ie OOSTERLITTEli'S
is van zeer ernstigen aard en mag wel. even als de kerkregtelijke
strijd te DEINUM en het constitutioneel debat te GOES (n. 388) J in
en buiten de Volksvertegenwoordiging. aan de orde worden gesteld
(n. 466).
Voortreffelijk is het woord door IIe1 Hoofdbe8tuur der 00nre88ionele
Pereeniging (als vervolg op de adhaesie aan de kerkeraad van Dei,..",,)
aan het classicaal bestuur van Leeuwarden.

"Naar ons inzien. heeft de kerkeraad van Deinum overeenkomstig
het ware regt en den wil van den Heer der KE!rk gehandeld. door
te weigeren ièmand als herder en leeraar kerkelijk te beroepen. die
de beginselen van de leer der Kerk J in onze belijdenisschriften uit·
gedrukt. loochent en be~trijdt.
Het zou een daad van diepe onzedelijkheid en onduldbare tirauny
zijn. om aan eene gemeente iemand als herder en leeraar op te
dringen J die door die gemeente. immers door ver haar talrijkst deel.
naast hare vertegenwoordigers, uit hoofde van onhervormde en vreemde
leer, te regt verworpen wordt.
Dat zou niet zijn den bloei en het belang onzer Kerk bevorderen.
maar, integendeel de geweten8 verkrarAtefi. de a.!aclleidÛlg(ln in de
IIand werkelI, verwarring en tweedrogt aanrioten , onze Kerk onder·
mijnen en verwoesten.
Wij kunnen niet denken , Weleerwaarde Heeren! dat gij tot zulk
een onkerkelijke en ongeestelijke daad de hand zoudt willen leenen;
maar verzoeken u integeudeel den kerkeraad van Deinum. zoolang
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deze naar pligt en geweten blijft handelen, te steunen en geen
zwakken Pilatus na te volgen.
Wij kunnen niet nalaten u onze overtuiging mede te deel en
en u daardoor te bewijzen, dat duizelldel1 in den lande, die onze
Kerk, ter wille van den B ccr der Kerk liefhebben, en die door ons,
als hoqfdbestuur worden vertegenwoordigd, de oogen op u hebben
gevestigd; rlat duizendqn in den lande st,aan aan de zijde van den
kerkeraad van Deinum; en dat duizenden u, in!;'eval gij, wat God
verhoede! aan onkerkelijke iloreenpligtigen tegenover' kerkelijke en
trouwe mannen de hand reikt, voor de schromelijke, nict te bcrc·
kenen gevolgen zullen verantwoordelijk stellen."

***

De redekaveling van het Leidsche Dagblad over liberaal en
antirevoluti01lair, in verband tot onze kerkelijke en politieke verschil.
punten (volgens de Haarletilsche Courant van 8 November), is uit·
nemend geschikt om, in een land waar men van staatsregt weinig
houdt en weinig aC weet, de verwarring t.ot het nec plus ultra te
brengen. Ik waag het niet, ter handhaving van de staatsregtelijke
beteekenis van libera /isme, den steller naar de reeks mijner eigen
geschriften te verwijzen; maar, nu tot mijne blijdschap Stakt in vogue
geraakt, durf ik hem aanraden, eer hij zijne Lessen uit do verlcie·
zingen voortzet, de lezing der Ácademische voorlezingen van StaM,
door Dr. A. van der Linde vertaald. Ook buitendien zal, vlei ik mij,
eigen nadenk eu hem behoeden tegen voortgezet gebruik eener termi·
nologie, ten gevolge waarvan het (ten ware men voor elk boek een
lexicon bad) onmogelijk worden zou elkander te verstaan.
Voorts vestig ik de aandacht op de onwaardige wijs waarop het
Leidscne lJagblad, op den vooravond der verkiezing, mij aangerand
heeft (blz. 127). Door de menigvuldigheid der organen en den aard
der taktiek van mijne veelsoortige wederpartijders, kan en zal ik
welligt spoedig tot zwijgeu worden geb ragt. Maar enkele aanvallen
dragen te zeer den stempel eener onverantwoordelijke en voor ernstig
onderzoek doodclijkc polcmiek, om ni ct te worden gesignaleerd. Daar·
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onder tel ik de wijs waarop, door mij lIliskenning te verwijten der
Scheidjng vrht Kerk en Stnal, de hoofdgedachte van mijn sedert 1862
honderd werf herhaald program, geïgnoreerd wordt.

*..

Onder de vele ineousequentiën waaraan ik mij, volgens
Dr. A. van der Linde, schuldig !\,emaakt heb, is ook de waarschuwing
\egen Kamer-ontbinding, die ik vroeger zelf begeerd heb. Hij is
met het door mij (blz. 73) gegeven antwoord onvoldaan. Maar ziet!
~en u.g8tfYRden stule, in het Chrislt<lijle 1fT6ekbladvan 25 October,
waarin hetzelfde bezwaar tegen mij ingebragt wordt, is aldaar met
aanteekeningen voorzien; m. i. zoo uitnemend dat ik ter verbetering
of bijvoeging geen kans zie. De redactie zal mU vcrpligtcn wanneer
ze, door toezending van een exrmplaar aan Dr. vall der Linde, mij
op dit punt van verdere beantwoording ontheft.
De Illij onbekende steller zal mij, en menigeen geloof ik, verpligten, wanneer hij dikwerf soortgelijke teksten met soortgelijke
commelltarie voorziet.
9 Novemher H:GG.
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