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EENIG VElt'l'ROUWEN HAD IK BEGEERD.

De verdeeldheid die het Rapport van 27 September onder
onze vrienden zou doen ontstaan, voorziende, schreef ik
aanstonds: "OnvoorwaardelUk vertrouwen heb ik nooit van
iemand uwer begeerd. Eenig vertrouwen begeer ik wèl, nu
het Land in zorgelijken toestand, althans in voorbeeldelooze
verwarring, geraakt is. Bedachtzaam en ernstig onderzoek
verlang ik."
Deze bede vond weinig gehoor. Als uitgemaakt werd door
zeer velen beschouwd dat Keuchenius een soort van roode
republikein was, en dat ik, ten zijnen behoeve, mijne antirevolutionaire beginselen pr\js gaf.
Was het dan ten onregte dat ik. eer men dit als uitgemaakt beschouwde. eenig vertrouwen en. op grond daarvan.
eenig voorafgaand onderzoek begeerd heb?
Hoe heeft het kunnen gebeuren dat mij zelfs die zeer
geringe mate van vertrouwen ontzegd werd?
Ter beantwoording hiervan ken ik geen opstel zoo geschikt
als de verklaring van Ds. Buijtendijk in het IJagblad van
'8 Gravenhage van 27 October. Om te doen zien hoe mijne
vrienden door de kreet over eene revolutionaire aanranding
van Oranje op het dwaalspoor gebragt zijn; hoe zij in
Keuchenius een doldriftigen bestrijder van het grondwettige
koningschap uit de volksvertegenwoordiging gemeend heb-

lH4
ben te moeten verbannen; hoc zij, in elk die voordezr'lI
hoofddader het opnam, een medepligtige hebben ontdekt,
en hoc zij, aldus ook van mijn afval overtuigd, het raadselachtige dezer plotselinge loslating van mijne veeljarige
gedragslijn, uit een landbedervelld gehecht-zijn aan slechts
.éélJ.e taak hebben vel·klaard.
Afzonderlijke beantwoording van de vele vragen en wcnken, desaangaande in 't openbaar of vertrouwelijk ontvangen,
is eene onmogelijkheid. Een ieder die deelt in de bezwarpll
van Ds. Buijtendijk, gelieve deze proeve van apologetiek
te beschouwen, als ook aan hem zelven gerigt.

In den vollen gloed zijner veoontwaardiging, waaronder
nog steeds een overblijfsel van vroeger hartelijkheid doorstraalt, geeft Ds. Buitend~ik eene reeks van onderstellingen
en verwijten waardool' , onder den invloed van politieke
mannen, onze voor een oogenblik aan het politizeren
geraakte vrienden zijn medegesleept.
Mijn dweepziek ijveren voor de christelijke volksopvoeding
is cigenlijk de oorzaak van mijn overdreven vijandschap
tegen het Kabinet en van mijn hand reiken aan de Revolutie.
Op het cerste verw~jt, te felle oppositie. heb ik reeds
aan Ds. Buijtendijk. 1 . maal' bovendien, in de laatste weken.
onophoudelijk' geantwoord. Indien wij (opdat ik niets meer
zegge) in 1866 een da capo van 1866 hebben beleefd,
indien dit concilierend Kabinet het bewind aanvaard heeft
met. een écraaerett van de rigting waaruit het was opgekomen, dan meen ik zachtzinnig te zijn geweest en althans
niet te fel. De verwachting, die velen onzer vricm]en, lIdfs
I
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nu nog, ook voor het onderwüs, koesteren van dit Ministerie,
verraadt een onbekendheid met het Bijblad zoowel als met
het Maandschrift, die met warme of doeltreffende belangstelling in de ehristel~jke volksopvoeding bezwaarlijk kan
worden overeengebragt. 1
In het vorig nummer heb ik uit het opstel van Ds. BuijtendUk medegedeeld de inleiding en de beknopte opgaaf
van hetgeen sedert 1 J un~j plaats greep.
Nu volgt het meer regtstreeks politisch gedeelte van het
opstel.
Om den gang der redenering niet te breken, geef ik
eerst het· geheel. Daarna zal ik elke paragraaf afzonderlijk
beschouwen.
"De motie·Keuchenius en de daaraan door dlln heer Groen ge·
schonken adhaesie heeft in de gelederen van Groen's vrienden een
breuk doen ontstaan, die naar ik meen - het wordt met den
dag, met ieder woord dat de heer Groen schrijft meer duidelijk niet gemakkelijk zal kunnen geheeld worden. Niet het minst smart
mij de behandeling die de heer Groen onzen loyalen en cordateu
vertegenwoordiger van Lijnden van Sandenburg aandoet; wiel)s
herkiezing hij zelfs afhankelijk wil stellen van diens belijdenis ge·
dwaald te hebben in het bestrijden van de motie·Kenchenius.
Waarlijk dat gaat te ver! Eerst worden de kiezers van dit district
door Groen opgewekt zoowel van Lijnden als Keuchenius te herkie.
zen, nu moet van Lijndrn aan Keuchenius opgeofferd worden. Zulk
een handel wijs, die mij dieper smart dan ik kan uitdrukken, dringt
mij openlijk te erkennen, dat naar mijne innige overtuiging de heer
Groen ecn gewaagd spel speelt. Bij de laatste verkiezingen werden
de anti.revolntionairen door hem verzocht, zieh met de conservatieven
1
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zoo mogelijk te vereenigen , opdat er eene krachtige nationale pa·rtij
ilntstaan zou. Nu luidt het antwoord weêr: kiest eigencandidaten!
En mij dunkt, nu juist was het meer dan ooit noodig de handen
met alle anti·radicalen samen te slaan, opdat op 'sKonings uitdruk.
kelijk ·verlangen de Tweede Kamer gezuiverd worde van mannen,
die zelven krachteloos om te regeren, alleen nog de kracht hezitten
om iedere andere regering onmoflelijk te maken. Doch in plaats dat
de heer GrGen e. s. daartoe medewerke om het mogelijlce te bereiken,
werken zij met hun ontijdige ·oppositie juist het onmogelijke in dc
'hand, wroet.en zij in .eigen boezem en brengen bet Vaderland op
den rand dcs verderfs. Indien dit politieke wijsheid moet heeten,
dan wenseh ik dat velen met mij, die geen politicus ben, door de
inspraak van hun gezond oordeel en de stem van hun beter bewust.
zijn, voor het volgen van zulk eene politieke gedragslijn zullen
bewaard blijven. Ik heb mijn Koning te lief, stel te veel vertrouwen
in zijn doorzicht en wijsheid, dan dat waar Hij mij zijn ",ensch te
kennen geeft, om van andere staatslieden omringd te worden, ik
niet een Keuehenius, hoe uitmuntend deze ook overigens zij, zou
opofferen om den Vader des Vaderlands in het bereiken van zijne
goede hedoelingen te steunen. En al is dan ook mijn stem, wat ik
vrees, die eens roependen in een woestijn, ik zal, waar ik Oranje
verlaten, miju geboortegrond verwoest, het radicalisme ten t.roon en
onze sehoone Oost eerlang in de handen van naijverige geburen zie
.overgaan, terwijl {)ngeloof en revolutie alom hun onheilige fakkel der
verwoesting zwaaijen, ik zal het mij niet behoeven te verwijten met
aanziens des persoons gezwegen te hebben, toen spreken plicht was."

S. H.

BUIJTENDIJK.

Harderwijk, 21i October 1866.

Nadat ik aldus onzen wederpartijdig geworden vriend hl'h
laten uitspreken, zal ik, ter zelfverdediging niet slechts,
maar als b~idrage ter toelichting, zooveel ik vermag, van
de landsgestddheid, elk verwijt afzonderlijk nagaan.
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1. lIIiOTIE V.AN OUDE. - " De motic·Kcuchcnius en de daaraan door
den heer Groen geschonken adhaesie heeft in de gelederen van
Groen!s vrienden een breuk doen ontstaan-, die naar ik meen het wordt met den dag, met ieder woord dat de heer Groen schrijft
meer duidelijk - niet gemakkelijk zal kunnen geheeld worden."

Adhaesie aart de motîe heb ik niet geschonken. Zelfs
zou ik er waarsch\inlijk tegen hebben gestemd. 1
Niet voor de' motie ben ik opgekomen, maar voor het
beginsel der vrije beoordeeling door ue Staten-Generaal,
dat men in de motie aangerand heeft.
Al zou men de motie afkeurenswaard achten, als parlementaire feil' van een meer cordaat dim voorzigtig man, dan
nog behoorde men niet voorbij te zien,
Vooreerst, dat zij de aartleiding , niet de oorzaak geweest
is van den losgebarsten storm;
'l'en anderen, dat de exploitatie van' de vermeende aanrall'·
ding van het regt der Kroon, is en blijft
van hen die gedwaald hebben, eeu mi8ver8tand, uit
hartstogtelijke overijling, omtrent een hoogsteenvoudige vraag;
van hen, bij wie de onderstelling van onkunde ongerijmd is, een wanbedrijf, met db parlementaire mis-

I Geenszins omdat ik de gedragslijn van het I~abinot niet voor
afkeurenswaard houd, maar omdat ik misschien zou berekend hebben
wat ik aldus beschreef: "Dank zij der opregtheid van den steller, is
het zijne wederpartijders gelukt verklaringen uit te lokken, straks
met de motie vereenzelvigd; tot dat ze geënvenimeerd, geë.ragereerd,
en ten slotte in afkeuring der benoeming en in een zamenknoopsel
van anti-constitutiouele ongeregtigheden gemetamorfozeerd werd.""Misschien," zeide ik reeds, " had ik, onder het gelach der Kamer, de
motie, nadat mijn doel hereikt was. in,r;dro!ckcll." Bk 17.
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greep van Keuchcnius, als Je kemel dien Illen verzwelgt en de mug die men uitzijgt, vrI'gelijkbaar;
een ontheiliging der Oranje-banier, een OIlVeI'Ullt·
woordelijk spel met de edelste gevoelens van het
nederlandsehe Volk.
Voor elk die, of lid der 'rweede Kamer geweest is, of
eenigzins op de debatten gelet heeft, is de ophef, die men
plotseling van eene motie van orde, als ware zij eene ongehoorde staatsregtelijke vermetelheid, maakt, geen antwoord
dan de glimlach der verontwaardiging waad. Zoo ik in 's lands
vergaderzaal voor onze hoogste belangen somwijlen eenigelL
invloed gehad heb, het is omdat ik, door amendementen
en motiën van orde, gedwongen heb althans tot incidentele
bespreking van datgene waarvan de opzettetijlce behandeling
steeds werd ontweken; vermits men over die, zoo het
heette, splinterige vraagstukken, liefst altijd eell behoedzaam stilzwijgen zou hebben bewaard.
In de vorig~ zitting heeft men motiën van orde opeen
gestapeld en daarom schreef ik op 20 September: "Misbruik mag niet leiden tot onbruik. De motie van orde heeft
geene staatsregtelijke beteekenis dan haar zedelijke kracht."
Dit eu hetgeen daar verder voorkomt, is ontleend aan het
laatste gedeelte van mijn Tweede Parlementaire Fragment
(Motie van orde). Immers, in November 1863, is ook
aan mij soortgelijke trek als thans aan Keucheni us, gespeeld.
Aan eene motie van orde gaf men plotseling cene beteekenis,
nooit te voren daarin gelegd, en waarvan de ongerijmdheid,
bij een weinig nadenken, in het oog valt.
Zie hier het geval.
De hardnekkig zwijgende leden, hen vooral die de Jiscnssii;n van J,1{5ö en lR57 hadden hijgewoond , dacht ik

l8D
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zullcn noodzaken tot acne cordate bcli.ideniiS dat art. 23

der wet op het lager onderwijs neutraliteit voorschrijft.
:13ehendig ontwrong men zich aan dezen dwang, door tc
beweren dat deze verklaring de bevoegdheid der Kamer
7.0U te buiten gaan, de Eerste Kamer en de Kroon voorbij zag; dat zij -- het B0'blad bewaart voor onze naneven
ueze zonderlinge vlaag van constitutionele naallwge7letheid op zich zelf reeds (hoe is mij niet duidelijk geworden); eeu 800rt
van wetgevende kracht had. Ik kan hiel' al de b\jzonderheden
niet uitschrijven; maar de herlezing van dit, uit het oogpunt van parlementaire behendigheid, altijd mrrkwaardige
debat heeft een aetuële belangrijkheid, Dikwerf heb ik
naderhand gewezen op het komisch bedr\if. Wil men Ze
8eeret de' la comédie vernemen? Waar ik voor vrijheid
van onderwijs opkwam, scheen zelfs dergelijk een bel agchelijke exceptie van niet ontvankelijkheid bruikbaar en,

goP!1.
E~m half jaar te voren, in Mei 1863, werd er op
mijne motie van orde, van vrij wat bedenkel\jker aard, op
de afkeuring en berisping der, zoo het scheen, naar den
zin van napoleontische wenken gestelde Nota aan Rusland,
voor zoo ver ik mij herinner, geen dergelijke captie gemaakt. ZU vond levendigen bijval bÜ de conservatieven;
bij de liberalen heftigen weêl'stand; doch om haar inhoud.
V ooral uit liefde voor de Polen. Uit sympathie voor de
edelmoedigheid der Westersche Mogenhedell, die toen,

onder voorspiegeling van naderend hulpbetoon, het bloedbad
ecner aan Rusland prijs gegeven bevolking hebben gerekt.
Daarom werd de motie bestreden. Niet, omdat mUne oppositie in den vorm eener nlotJ;e gedaan werd, Ook niet omdat
(l(~ zeer scherpe vl'ro()rde<,lin~ van l'ell rq,\'ering'sdaad in de
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buitenlandeche zaken, waarvan de Koning het OppCl'Óc8tuur
heeft f inbreuk was op het prerogatief der kroon. 1

2. VAN MeNDEN VAN SANDENBURG BESTREDEN. - " Niet het min~t
smart mij de behandeling die de heer Groen onzen loyalen en cordaten vertegenwoordiger van Lijnden van Sandellburg aandoet; wiens
herkiezing hij zelfs afhankelijk wil stellen van diens belijdenis gedwaald te hebben in het bestrijden van de motie-KeuchenÎus. Waarlijk dat gaat te ver! Eerst worden de kiezers van dit district door
Groen opgewekt zoowel van Lijnden als Keuchenius te herkiezen,
nu moet van Lijnden aan Keuchenius opgeofferd worden. Zulk er;n
handelwijs. die mij dieper smart dan ik kan uitdrukken, dringt
mij openlijk te erkennen. dat naar mijne innige overtuiging de heer
Groen een gewaagd spel speelt."

Ja f het herkiezen van Keuchenius en v. Lijnden v.8alldenbnrg, van aangeklaagde en aanklager beiden, is van
den beginne af mijn wensch en uitzigt geweest. I Namelijk,
als van zelve sprak, en schier gelijktijdig door mij ten
overvloede gezegd werd, in de onderstelling dat het niet
verdedigbare der aanklagt zou worden teruggenomen,
dat van Lijnden zou erkennen: "de motie heeft niet
aangetast de regten der Kroon.lI! Onvoorwaardelijk de
herbenoeming te ondersteunen zou, in mij althans, onverantwoordelijk (een ca8U8 pro amico) zijn geweest. De keus
van den heer v. Lijnden te blijven wenschen, mij daarin
thans te verblijden, dit ligt in den aard mijner betrekking
tot deze beide in felIen tweestrijd geraakte vrienden; maar,
in verband met het motief der ontbinding, was het aan450.

1

II.

2
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prijzen van beiden te gelijk eene door Dr. A. v. der l.inde
reeds als grief tegen mij aangevoerde en vooral door den
heer E. van Lijnden meesterlijk in het licht gestelde onge-

rijmdheid.

1

De dwaling waarvan belijdenis te gemoet gezien werd,
was niet het bestrijden van de motie Keuclteniua. Enkel
het door den heer van IJynden in de Kamer op den voorgrond gebragte en door de Regering, in haar Rapport van
van 27 September, gearripieerde motief (oorzaak tevens der
noodlottige verdeeldheid van onze eigen rigting), dat er
inbreuk gemaakt was op het prerogatief der Kroon.
Zijn eigen opmerking in de Kamer omtrent de vermeende
inconaequentie van Keuchenius, als zijnde in het koloniaal
bestuur volstrekt geen vriend der 75 Wijzen uit het Westen,
had v. Lijnden, dacht ik, kunnen brengen tot het inzigt
hoe de schijnbare tegenstelling zich in het constitutionele
standpunt oplost. Want Keuchenius, aan het regt èn van
de Kroon èn van de Kamer gedachtig, misprijst de vermeestering van het praerogatief door het Parlement, terwijl
zijne motie de praktische handhaving is van de vrije heoordeeling, zonder welke de constitutionele staatsvorm de
slechtste soort van revolutionaire a~ttocratie wordt. 2
3.

GEEN NATIONALE PARTIJ MEER! -

"

Bij de laatste verkiezingen

"Kiest niet beiden te gelijk, dan stemt gij vóór en tegen in dezolfde zaale dan roept gij: "hosanna" en "kruist hem" te gelijle over de
regering uit, dan stapt gij met het ééne been regt.s, llJet het andere links dell
weg af, en valt tussehenhcide door."
2 lI, 481.
1
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werden do anti· revolutionairen door Groen verzocht, zich met de
conservatieven zoo mogelijk te vereenigen , opdat er eene kracbtigc
nationale partij ontstaan zon. Nu luidt het antwoord weêr: kiest
eigen candidaten! En mij dunkt, nu juist was het meer dan ooit
noodig de hauden, met alle anti-radicalen samen te slaan, opdat
op 's Konings uitdrukkelijk verlangen de Tweede Kamer gezuiverd
worde van mannen, clie zei ven krachteloos om te regeren, alleen nog
de kracht bezitten om iedere andere rrgering onmogelijk te maken." I

Ds. Buijtendijk ziet, even als het IJagblad van '8 Graltage, in onze rigting met de conservatieven, tegenover de
liberalen, de groote, "de krachtige nationale partij. " - Aan
die voorkeur jegens eene der twee fractiën van de vrijzinnige rigting heb ik mij nooit schuldig gemaakt. De hoofd··
gedachte mijner politiek was en blijft het vormen eeller
nationale partij uit allen door wie, in godsdienst en vrijheidszin, de steun en kracht der Natie gezocht wordt. 2
Misschien zou Ds. Buijtendijk mijn gedragslijn minder
berispelijk hebben gekeurd, zoo hij, te midden der drukte
van de verloopen dagen, wat meer nagedacht had over de
laatste zinsnede in den Brief door Keuchellius, ook aan
hem, als kiezer in het district Arnhem, gerigt, en op
hetgeen daarin over een liberalisme nouvea1t gezegd wordt.
" Mogt mijne motie, bij het wegst.erven der oud-conservatieve en der
oud·liberale partijen of rigtillgen, hebben bijgedragcn tot de opkom~t
van dat libéralisme nouveau, waarvan de heer Groen van Prinsterer
in nO. XXXIII zijner Parlementaire Studiën en Schetsen gewag
maakt, en hetwelk eenmaal als anti-radir,ale cn alzttmoderne partij,
naar denzelfden grondslag de belangen van Nederland en Indië tcr
lOver dit misverstand zic blz. 14().
1. nO, IV, blz. 23, HO. H. blz. 5-8.

!
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harte neemt en den strijd lussehen beider belangen, in heL voordp\'l
en welzijn vlln beiden oplost!"

4.

DE DWAASlIEID EN

nET

GEVAAULIJKE VAN MIJN GEDRAG. _.

"In plaats dat de heer Groen e. s. daartoe medewerken om het
mogelijke te bereiken, werken zij met hun ontijdige oppositie juist
het onmogelijke in de hand. wroeten zij in eigen boezem en brengen
het Vaderland op den rand des verderfs." I

Niet allea, vooral niet het onmogelijke verlang ik; het
ééne noodige slechts; het minimum van ons regt; een regt
ter christelijke pligtbetrachting onmisbaar. Om het allezins
bereikbare onmogelijk te maken, is het genoeg dat men het
voor onbereikbaar hou~t. - Voorts is de hier medegedeelde
kernachtige opgaaf der wandaden van den heer Groen c. a.
inderdaad huiveringwekkend voor elk die, even als Ds. Buijtendijk zelf, van de juistheid der oordeelvelling reeds
overtuigd is.
5. AVEREGTSCHE POLITIEK. - "Indien dit politieke wijsheid moet
heeten, dan wensch ik dat velen met mij, die geen politicus ben,
door de inspraak van hun gezond oordeel en de stem van hun beter
bewustzijn, voor het volgen van zulk een politieke gedragslijn zullen
bewaard blijven."

Met Ds. Buijtendijk acht ik gezond oordeel en eCII
naauwgezette conscientie uitnemende bellOcumiddelen tegen
de inblazingen eener averegtsche politieke wijsheid. Evenwel,
om zich voor dwaling tn naberouw te behoeden, is ook
eenige bekendheid met de zaak waarover men uitspraak doet,
1 Geheel in dCR geest van e1en vroeger dool' mij mcdcgedcchlcn brief: II. 4tiS.
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niet overtollig. De Christen zou ten O1Il1.~gt,c meCJlcn dat hiJ,
met het rigtslloer der Heilige Schrift, de wetenschap niet
behoeft. De vreeze des Heeren is het beginsel der wetenschap; maar het beginsel is het geheel niet.
De heer Esser, m\jn uitnemende pleitbezorger iu de Heraut
tegenover Ds. Schwartz, geeft hiel"Over een zeel' opmerkeliJk
woord. Bij gelegenheid van mijue (aan mü tot dusver
onbekende) 1/ volgelingen quand méme, 1/ waarvan Ds. Buijtendijk gewag maakt.
"Waren er volgelingen van den heer Groen, wij zoudrm staatkundig veel meer gewigt leggen in de schaal.
Dit is juist de groote fOllt der christelijk. historische rigting, dat
zij den heer Groen niet volgt en eigenlijk nooit gevolgd heeft. Zij
leest zijne werken voor een gedeelte, maar bestudeert ze niet. BU
deze gelegenheid is het weder treffend gebleken. Ware die rigting
doordrongen van hetgeen de heer Groen onverdroten spdert vele
jaren heeft voorgestaan, zij ware thans niet verdeeld. Maar juist
de groote zelfstandigheid der geloovigen, de meening dat wij licht
genoeg hebben over alle kwestiën, omdat wij iets weten van Gods
Woord, is een beletsel tegen het behoorlijk waarderen, zoolang
men er geene studie van maakt, van hetgeen de heer Groen, met
dat Woord in de hand, steeds heeft voorgestaan."

Mij dunkt, hierin ligt wel iets dat voor mijne talrijke,
thans over mijn gedrag verstoorde of in ongewisheid geraakte
geestverwanten behartigenswaard is. Het kan zijn dat de
genegenheid van den heer Esser, hoog door mij gewaardeerd ,
hem in zijn uitingen over mij, nu ik aan zoo· scherpe
verwijten van vrienden ten doel sta, wel eens al te
goedgunstig doet zijn. Dit wil ik aannemen; maar
aan den anderen kant zeg ik: Ds. Buijtendijk doet mij, in
de thans ter toet sc gcbragte zinsneê, grootelijks omegt.

lH5
Prijzenswaa,rd noem ik het dat hij wantrouwend is jegens
louter politieke wijsheid, en dankbaar zal ik waarschu \Ving
en ook berisping aannemen, van hem en van iedereen die
vermoedt of beweert dat ik op het hoogste rigtsnoer niet
gelet heb. Maar, ben ik afgedwaald, op behandeling als een
geloofsgenoot heb ik ten minste nog regt. De tegenstelling van
den politiCtt8 en den man van gezond verstand en geweten,
van den politicu8 en den Chri8ten (dit is hier blijkbaar de
kern der zaak) dit gaat, waar ze mij geldt, te ver. Ik houd mU
overtuigd dat de tegenstelling niet bedoeld is; maar onloochenbaar is zij, en nu de tegenstelling, de tentoonstelling
voor geheel Nederland geschied is, houde mij deze felle
recensent, deze ook ditmaal ietwes onbedachtzame vriend
ten goede dat ik daartegen met een enkel woord opkom.
Ontzeg mij liever alle politieke wij!:lheid, maar vergeet niet
dat ik, ook in het staatsregt , geen grondslag dan in de
geopenbaarde waarheid erken; dat in mijne zinspreuk Een
8taat8tltan niet! een evangelie-belijder, de kern mijner
politiek ligt; dat ik, evenzeer als gÜ, het beginsel van alle
wijsheid in de vreeze Gods stel. - Voorts dat ik niet begecrd
heb onvoorwaardelijk vertrouwen; slechts eenig vertrouwcn;
en vooral die mate van bedachtzaam en ernstig onderzoek
waardoor men de wrange vruchten van onberadenheid had
knuuen ontgaan.

6. KONINGSGEZINDHEID. - "Ik heb mijn Koning te lief, stel te veel
vertrouwen in zijn doorzicht en wijsheid, dan dat waar Hij mij zijn
wens eh te kennen geeft, om ron andere staatslieden omringd tc
worden, ik niet een Keuehenius, hoe uitmuntend deze ook overigens
zij, zou opofferen om den Vader des Vaderlands in het berp'
van zijne gorde bedoelingen te

~teunen."
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Ds. Buijtendijk legt in de Proclamatie des Konings een
partij-kiezen dat er niet in ligt. Een partij-kiezen van
zeer bedenkel\jke strekking, door partij-belang niet verkregen, indien het al (wat ik liefst niet onderzoek) begeerd is.
Ook over deze royalistische zinsnede, gelijk ze daar ligt,
zou ik Ds. Buijtendijk zeer hard moeten vallen. Doch de
volzin is een onoverdachte en aldus zeer kwalijk gelukte
uitdrukking van hetgeen welgemeend was. Slecht,s kalme herlezing verlang ik. Dan zal de schrijver zelf, dunkt me, van de
onverdedigbaarheid overtuigd zijn. Of zou hij, aan de wezenlUkheid der dingen en aan den Koning der koningen gedachtig, hetgeen hU schreef, aan den koning zeI ven durven
herhalen: 11 Uit liefde tot u, 0 koning I uit vertrouwen in uw
doorzicht en wijsheid, ben ik bereid om ook den mijns
inziens uitnemendsten volksvertegenwoordiger op te offeren
aan u, Vader des Vaderlands, zoodra gij dit begeert, zoodra
gij dit offer ter bereiking van uwe goede bedoelingen verlangt."
Zoo mij eene gissing vergund is, dan vermoed ik dat,
ook in den geest zijner onpartijdige toespraak, de koning
zou antwoorden: "Met zoodanige koningsgezindheid, vriend
liefl uwe bedoeling moge goed zijn, is, noch het Vaderland, noch een Vader des Vaderlands gediend."
Wij protestantsche Christenen in Nederland zijn geen
voorstanders van de overdrevenheid der, in menig opzigt,
prijzenswaardige Puriteinen, maar zoodanig een onvoorwaardelijken eerbied voor de gestelde Magten hebben wij
van htttlter en Calv!pt (voorstanders bij uitnemendheid der
rcgtcll van het wereldlijk gezag bij de gratie Gods) niet
geleerd.
Zoodanigc oranjegezindheid te begeeren zou uen Naza3t
der Priusen 1;art Ora?lje onwaard zijn.
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lndien ook dool' dergelijke liefde het koningschap in
Holland, llaar de aanW\lzing der Berlijn8clte Kreuzzei,t1tng
moet worden 11 bevestigd en versterkt, I/ 1 dan zie ik, evenmin in 1866 als in 1848, van eenig o..fferfee8t der eigen
overtuiging heil te gemoet, en ben ik even hardhoorig, nu
voo~ de We71ke7t nit Berlijn, als toen voor de le88en ?tit Ptmj,y.
Eer ik de finale opneem van hetgeen Ds. Buijtendijk
bijbrengt, nog ééne aanmerkipg over hetgeen hij weglaat.
1 Zeer is in den laatsten tijd mijn vertrouwen op de KreuzzeitUl/fJ
aan het wankelen geraakt. Evenwel is er veel in de door mij bedoelde
wenken (llaarle1ll8che Coul'ant van 5 Nov.) dat opmerking verdient:
"Het zal een feit, blijven, dat de parlementaire regeringsvorm in
Nederland in het jaar 1866 bankroet gemaakt heeft; en vroeger of
la1er zal dat de Regering noodzaken, bedacht te zijn op de bevesti.
ging en versterking van het Koningschap in Holland.
" Doch, hoe daartoe in het aan republikeinsche herinneringen zoo
rijke Holland te geraken P Hierdoor allereerst, dunkt ons, dat de
magt, der plutocratie (der geld·overheersehing met een enkel jillatt.
ciëlen census) gebroken worde door eene nieuwe kieswet. Niet
:\lJeen de adel, maar ook de grondbezitters, de boeren, de lagere
volksklassen in de st.eden zijn, voor zoo ver onze kennis omtrent
den stand van zaken in Holland reikt, zeer goed koningsgezind, en
zullen gaarne cr toe medewerken om aan de thans heersehende anarchie
eindelijk ceus paal en perk te stellen."
Zecl' gocd gezien; al zou ik althans niet durven beamen wat
MI'. R. Bake verlangt, zoo de nieuwe Kamer de vorige in verme·
telheid evenaart. "Dan moet, zoo als Groen, toen hij nog nict rood
wa8, zeide, het volk achter de kiezers ook medestemmen; dan moet
het algemeen stemregt in Nederland worden ingevoerd."
Ook eer ik de bloedkleur heb aangenomen en (zoo als nu onweU8I"·
,'prelcelijle is) Jacobijn werd, heb ik van het medestemmen van het
Volle achter de leiezers, zelfs op den dag toen Thorbeeke mij bij
Danton vcrgeleek , geen melding gemaakt. Zie Adviezen H, blz. 174.
Het algemeenc steml'egt is de steun, niet van het K01zing8chap, maf>"
vall het Caesarisme.
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Over het voornaamstc, over dc iJlbreuk op het koninklijk
prerogatief, het motief der ontbinding, de constitutioncle
questie, waarop van regeringswegc ecne duidelijke 'vel'klariUfJ verlangd wordt, vind ik geen woord.
Dit is gehcel overeenkomstig het voorbeeld van de kiezersvereeniging Eendragt maakt Magt te Arnhem, die haar
candidaten gesteld heeft, naar zij beweert, 11 met ter zijdestelling der regtsquestie die tegenwoordig door regtsgeleerden en dagbladen wordt uitgesponnen. n I
Ter zijde ge"teld.? Naar mij voorkomt, heeft zij het
tegendeel gedaan.
Ware zij neutraal gebleven, dan was er tegen de herbenoeming van de beide vorige leden geen bezwaar geweest.
Maar, om der Regering te believen, althans om eene overeenstemming van Regering en Kamers, hoe dan ook en hoedanig dan ook te verkrijgen, heeft zij, zonder eenig ernstig
onderzoek, dat tot vrijspraak zou hebben geleid, gehandeld,
als of de questie haar niet aanging, of reeds ten nadeelc
van Keuchenius ware beslist.
SLOTPERIODE.

7. "En al is dan ook mijn stem, wat ik vrees, die ecns roependcn
in een woestijn, ik zal, waar ik Oranje verlaten, llJijn geboortegrond
verwoest, het r~dicalisme ten 1roon en onze schoone Oost eerlang

in de handen van naijverige geburen zie overgaan, terwijl ongeloof

en revolutie alom hun onheilige fakkel der verwoesting zwaaijcn,
ik zal het mij niet behoeven te verwijten met aanziens des persoons,
gezwegen te hebben, toen spreken plicht was."

De schildering van hetgeen ons zou kunnen overkomen
is angstverwekkend en desniettemin wu ik niet durven
1

Z;e blz. 32.
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zeggen, al te duister. Om de mogelijkheid reeds van dergelijke toekomst, moet nu althans bij de Christenen, bij de
vrienden van Nederland en Oranje, meer dan tot dus ver
èn veerkracht èn bedachtzaamheid aan de orde van den
dag zijn.
Ds. Buijtendijk voorzeker zal zich niet behoeven te
verwijten dat hij in October 1866 het stilzwijgen bewaard
heert ; maar voor een iegelijk die dezer dagen tot getuigenis der waarheid geroepen werd, is de vraag of men I
zonder aanneming des persoons, gesproken heeft, niet de
eenige vraag, zelfs niet de voornaamste; maar wèl of men
in een hagchelijk tijdsgewricht, na rijp beraad, gezegd
heeft, wat met de pligtbetrachting der christelijk-historische
rigting en met de ware belangen van Kerk, School en
Staat overeenkwam.

o o<>§§o""'c...
,--

DE KElI1PENAER EN STAHL.

Mr. de Kempenaer, in z~jn Memorandum voor het ]Jagblaa van '8 Gravenhage van 29 October, heeft ook van mijn
re1101utionari8me melding gemaakt.
"Opmerkelijk eindelijk en niet minder onbegrijpelijk is het., dat
de heer Groen, de voorstander der leer van Stahl, zoodanige uitspattingen en vergrijpen in bescherming neemt, en thans zijne beste
pogingen aanwendt, om een man, wiens roekelooze hand de lont
in het kruid wierp, en de noodzakelijkheid der ontbinding van de
Tweede Kamer veroorzaakte, op nieuw tot die Kamer te docn afvaardigen, om bem andermaal in de gelegenheid te stelleu, zijn onwettig. noodlottig en verderfelijk handwerk voort te zetten."

Hij boude mij ten goede, wanneer ik, ter kenschetsing
van hetgeen ons op politiek terrein verdeeld houdt, tot de
retroacta terugkeer.
Met Dirk Donker Curtius, zoo ik mij wel herinner, was
Mr. de Kempenaer een der uitstekendste onder de Jiolitici,
wier veeljarige sympathie voor het geavanceerde liberalisme,
hun, tot in Maart 1848, een geopend oor gaf voor de
lessen uit Parijs. Toen aan het bewind gekomen, werden
zij te zamen de ziel van het reeds tamelijk reactionair
Kabinet der grondwetherziening, dat, na den afloop in
stand gebleven, reeds in Mei 1849 een ontwerp van wet
<>p het regt van 1Jereeniging aanbood, verworpen met 54·
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tegen 6 stemmen, en waarvan, onder vrij algemeenen bijval,
in het Voorloopig verslag, gezegd werd:
"Men is van oordeel geweest dat het voorstel den algemcenen
geest der nieuwe wetgeving miskent, die zich, behoudens krachtige
,epr~88ie,

zooveel mogelijk van preventive maatregelen onthoudt, en

dat het alzoo eenigerma1.e de droevige strekking aantoont eener
staatkunde, die, voor de gevolgen der beginselen door haar gehuldigd
bevreesd, gaarne bij dc wet het gebruik bijkans onmogelijk maken
zou der vrijheid, die zij, met ophef, als een der meest gewigtige
volksregten in de Grond wet heeft gebragt. "

Voor het oogenblik genoeg reeds. De heer de Kempenaer
vindt het onbegrijpelijk dat ik, die een voorstander der
leer van Stahl ben, "zoodanige uitspattingen en vergrijpen"
als waaraan, z\jns inziens, Keuchenius zich schuldig gemaakt heeft, in bescherming neem.
Ook hierover nader. Ik heb nooit, toen ik het genoegen
had, als lid der Tweede Kamer, ambtgenoot van den heer
de Kempenaer te zÜn, bemerkt, dat hij van StaM opzettelijke studie gemaakt had. Daarom is het mij zeer begrijpelijk dat hem de overeenstemming van mUn gedrag met
de lessen en het voorbeeld van StaM onbegrijpelijk is.
Spoedig welligt zal ik mij veroorloven hem uit Stahl
althans één citaat voor te leggen ten mijnen gunste; dat ik
aan de reeks citaten door Dr. A. van der Linde, ter mijner
bestrijding, bij een verzameld , dankbaar ontleen.
In zijne 8tembu,v-allocutie, schrijft Mr. de Kempenaer:
"Art. 7 3 der Grondwet luidt: De Koning stelt ministeriële deparfemelden in, benoemt er de horijden van, en ontslaat die naar wclge-
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v'tllen. ,{lrcllc ucpcrkillg noch voorwaarde is ctaarann ·verbonden. De

Koning is ten dien opzigt.e volkomcn vrij. Het kOlllt lliemand toe,
op de uitoefening' van dat regt eenige aanmerkiuf!' te makml."
I! llet komt niemand toe, op de uitoe(e7till(j van dat regt
eenige aanmerking te maken. I! - Eene zinsnede onvergetelijk (bijna schreef ik onvergeeflijk), kenmerkend voor de
rigting en waarin een gansch stelsel van wetgeving en bostuur ligt.
Trouwens de koningsgezindheid der vl'l.Jzlllnigcn (wijt
het niet aan hen, maar aan hun theorie) heeft altijd eene
absolutisti8clte tint.

EENE MINISnmliiLE ABDICAQ"IE.

Dezer dagen is in de dagbladen de aftreding van den
Minister van Binnenlandsche zaken, wegens zijne zienswijze
over de onderwijs-qllestie, ter sprake gebragt.
Mij is hiervan niets bekend; ofschoon ik (tot dus vcr
was dit het geval niet) geraadpleegd zijnde, daarin zou
berusten.
Doch, juist nu, ontvang ik van Mr. P. van Bemmelen
ccn opstel van 15 September 11., dat, zoo ik de eigenaardigc
JJOrttfe wel gevat heb, de' noodzakelijkheid dezer abdicatie,
in verband met de Interpellatie van 23 Augustus, meer
mi1>schien dan de heer v. Bemmelen zelf meent of wenseht,
ill het licht stelt.
Na de Interpellatie schreef ik terstond:
" Van degelijke welherziening , soortgelijk aan die welke de heer
Mijcr van Thorbeckc met zooveel aandrang begeerd heeft, mag nu
gren spraak zijn. Dit wisten wij reeds.
"Maar ook het twijfelachtige is nu duidelijk en onbetwistbaar.
Zelfs tegen wijziging in het befaamde art. 23, zelfs tegen de wegvalling van het woord christelij1ce, in dit verband ergerlijk voor dcn
Christen, zelfs tegen deze voorwaarde van eerlij1ce naleving der wet.,
is dit, kabinet, op het voetspoor van den heer Heemskerk, gekant.
" Zelfs tegen elke afkeuring van het" thorbeckiaansche christendom
boven geloofsverdeeldheid," (sedert 1857 shibboleth tegenover het
Kruis)." I

De verbolgenheid van den minister Heemskerk in Augustus 11. over mijn afllldl'ingen op het wegvallen van cltriste1

11,

TW.
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liJlceuit Art. 23 is m. i. homogeen met de verbolgenheid
van den minister Thorbecke: 11 Wanneer onze overheidsscholen godsdienstloos zUn, dan mogen zij verdwijnen, dan
ware het beter dat zU er Jliet waren. If
Mr. van Bemmelen nu schrijft:
"Dat de heer Groen gelijk beeft in zijnen strijd tegen de algemeen-christelijke niet-godsdienstlooze school, behoef ik niet. nogmaals
te verklaren. Indien nu echter dit ministerie de theoretische dwaling
van den heer Thorbeeke niet slechts (gelijk op 23 Aug.) in zeer
,'age bewoordingen wedergaf, maar ook in de regeringspraktijk de
godsdienstloo~heid niet handhaafde, doch een algemeen of modern
Christendom op de staatsschool trachtte aan te kweeken , dan geloof
ik dat het ministerie omegt zou plegen jegens de Christenen en
tevens in stl'ijd met de schoolwet niet alleen maar ook met de
grondwet, welke godsdienstlooze scholeu voorschrijft, zou handelen,
en zijne eigene abdicatie - niet die der staatsschool - noodzakelijk
zon maken. Ik geloof echter, dat het kabinet zich in de prakt.ijk
op de volmaking der godsdienstloosheid zal toeleggen. Reeds heeft
de minister Heemskerk op 23 Aug. een bewijs van zijne opregte
zucht om de eerbiediging der christelijke orthodoxie op de staatsschool te handhaven aan de Kamer medegedeeld."

Afkeerig van de weggoocheling der in art. 23 voorgeschreven neutraliteit, wordt de even welmeenende als scherpzinnige schrijver blijkbaar geslingerd tusschen weêrzin tegen
de niet-godsdienstelooze school en zucht naar het behoud
van een achtingwaardigen minister. De interessante vraag
omtrent de abdicatie moet, dunkt mij, in den geest van
Mr. v. Bemmelen, afhankelUk zijn van het antwoord op deze
questie: Zijt gij, minister! voornemens u toe te leggen in
de praktijk op de volmakiJlg der gorl8diensteloo8heirl ?

VARIA.

***

ARNIlE\f. - Van den heer E. v. Lijnden ontving ik op 10 Nov.
een voorzeker niet confidentielen brief, waarvan ik echter de openbaarmaking, indien hij ze noodig of wenschelijk keurt, aan hem zelven overlaat.
Hij neemt voor zich alleen de verantwoordelijkheid van het door mij
medegedeelde opstel (No. VI), een Vliegend blaadje, "door u,"
schrijft hij "ten onregte genoemd eene Circulaire der kiezers-vereeniging te Arnhem."
Als zoodanig , als een officiële uitnoodiging , schijnt het opgenomen

te zijn in het district. Mijn zegsman is de heer Knuttel, te Ede. In
zijn welwillende mededeeling lees ik:
"Men gaat z66 ver, van den heer Keuchenius en met ZEd. de
geheele antirevolutionaire partij, voor eene jezuitische factie te houden.
"Ik heb hier op mijn schrijftafel eene Circulaire van "Eelldragt
maalct magt" uit Arnhem, geteekend E. van Lijnden, liggen. Daarin
lees ik pagina 2 het volgende:
" "Laat uw gezond oordeel, getoetst aan uw geweten en bovenal
aan Gods woord, de uitspraak doen. en dan zult gij bemerken, dat
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 j met andere woorden dat net
middel het doel niet heiligt.""

*? HET TRIUM~'EREND PRUlSSEN. - Brieven uit Duitschland • ter
mededeeling geschikt, ontving ik sedert het Kinderlcens wacht u voor
de afgoden! (u: 423) niet. Zelf had ik op het buitenland geen oog
meer en naauwelijks tijd voor het gadeslaan van de binnenlandsche
politiek.
Om evenwel den sehijn niet op mij te laden, als of ik berustte in het
oordeel van hen voor wie de vernedering van bet roomschgezind Oosten-
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rijk bijkans opweegt tegen al wat menigeen betreurt, verwijs ik naar
het geschrift van Stahls vermaarden geestverwant, den hoogvereercllswaardigen en geëerden, en ook in zijn grijsheid nog veerkrachtigen
staatsman, regtsgeleerde en Christen VON GERLACH, Die Annexionen und
der Norddeulsche Bund, waarvan, na weinige weken, de vijfde uitgaaf
het licht ziet. Hij verlangt de praktijk van hetgeen, theoretisch, niet
ligt een Christen ontkent; namelijk dat Gods wet nict neve1ls of
onder, maar boven de sferen van diplomatic, staatkunde en krijg
is, en ze allen, evenzeer als het individuële lcven, met souverein
gezag om vat (vergelij kIr, ] 96 JVroeger heb ik de Edinburgh Re1!iew van Julij aangehaald. In
het October-nummer is wederom over Pruissen cen doorwrocht VCl'toog, waarschijnlijk van dezelfde pen. Na eervolle vermelding der
verwonderlijke bekwaamheid en energie in den snellen afloop ~'an
de veldtogt onmiskenbaar, concentreert de schrijver, in weinige
regels, zijn oordeel zoowel over den aard der triumferende politiek
als over het onafzienbare der rampen, die daarvan, aanvankelijk
reeds, het onvermijdelijk gevolg zijn.
"The triumphant suceess of a great military conspiracy against
the existence of her own confederates and allies , who we re i1l
prepared for so fieree a contest, and the political results to N ortberu
Germany, altbough in themsel ves ad vantageous, cannot efface tbc
recollection of tbc scandalous duplicity and falsehood on the part of
the Prussian Court, which marked every stage of thc late transactions , and of the mysterious and clandestine understanding which
procured the neutrality of France. Tbe unshecked suecess of Prussia
in this enterprise has given an irreparable blow to political morality;
it 'has shaken all trust in those public engagements on wbieh thc
peace of tbe world depends; it has taught mankind onee more the
cruel lesson that strength alone, and not law can give them security;
et has plaeed all the smaller st.ates of continental Europe at Hw
mercy of three or four col08sal empires, and has eompellcd even
these empires to augment. their immense military establishment alld
to press their whole male population into the ranks of their armies."
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WAT Ol!' KEUCHENIU8 zoo AL GEZEGD IIEEFT.
Tegen de miskenning van het regt der Kamer, in het motief der
ontbinding, zou ik zijn opgekomen, al waren de 39 voorstemmers
van de motie fieltige liberalen geweest.
Omdat in de handhaving eener met hrt gezag in wederzijdscbe
ondersteuning zamengevlochten vrijheid de eigenaardigheid onzer
rigting en de eenige wezenlijke kracht tegen de vrijzinnigheid ligt.
Evenwel heb ik mij tevens gevrijwaard voor ondankbaarheid en
onl.rouw, en heb ik de ligtvaardigheid van velen onzer vrienden des
te meer betreurd, omdat zij geleid heeft tot verregaande miskenning
van den kloekhartigen man, die alleen in de Kamer voor de hoogste
volksbelangen opkwam en pal stond.
Hoe menigeen hield hem voor een roekeloozen doordrijver, zoo
niet voor een vijand van Nederland en Oranje, die welligt vlijtig
het Dagblad van '8 GI'Qvenhage, en niet of naauwelijks, hetzij de
Memorie over Chri8telijke belangen iI& Ned. Indië, hetzij het Bijblad
van Augustus en September inzag!
Zie hier enkele citaten uit het te weinig opgemerkte dat hij in
de laatste maanden sprak of schreef.

A. De vragen aan het Ministerie, bij de Interpellatie van 23 Aug.
.. Zijt gij voor u zei ven verantwoord met het doen voortduren,
wat gij in den grond voor de natie verderfelijk acht?
Huldigt gij, door het illit.iatief van verbetering van de natie en
niet van de Regering te willen doen uitgaan, niet eene zeer gevaarlijke
theorie van volksopperrnagt ?
Zijt gij er bovendien van overtuigd dat de natie de openbare
gemengde school lief heeft?
Gelooft gij niet veeleer, dat zij haar i~ opg-edrollgrn, even als
dil Nederlandsche Hervormde Kerk der gemeente het moderne ongeloef
opdringt?
Al maakt ook het gedeelte dat afkecrig is van de openbare
gcmengde school de minderheid uit, is zijn' ijvcr voor positivo
christelijke waarheid zoo gevaarlijk, zijn afkeer voor alle van g{)d~-
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dienst onafhankelijke zedcleer zoo noodlottig voor :Maatschappij en
Staat dat gij zijne grieven ten gerieve een er Let Christendom vijandige
meerderheid geen aandacht waardig acht?
Zijt gij gezind om aan die grieven te gemoet te komen; hebt gij
dan niet de liberale partij, die u daarin zou tegenstaan, op bet
oogenblik, dat zij door gebrek aan ernst was uiteengespat, weder
opgebeurd en uwe eigene kracbt gebroken?"
B. Aan anderen heeft men somtijds verweten dat zij, ambtenaar
zijnde, niet eer zij zich met de kritiek inlieten, ontslag hadden
gevraagd. Keuchenius niet aldus.
"Als Indisch ambtenaar koloniale zaken besprekende , waarbij de
benoeming van Uou verneur·Generaal betrokken is, zou ik al zeer ligt
geacht kuunen worden onvoegzaam te handelen. Door de kracbt
evenwel der constitutionele instellingen van ons vaderland, door de
kracht der wetten, en door het vertrouwen mijner landgcnooten
tot de betrekking van volksvertegenwoordiger geroepen, acht ik
mij evenwel verpligt alles wat mij hinderlijk zoude zijn in de uit·
oefening van dien pligt ter zijde te stellen, en mij als zelfstandig,
onafhankelijk volksvertegenwoordiger tot behartiging der belangen
vun Nederland en zijne koloniën te doen gelden.
Mogt de minister van koloniën meenen, dat ik in deze betrek.
king zou te kort doen aan de pligten van een indisch ambtenaar,
het staat hem volkomen vrij mij tot eene verwijdering uit die dienst
voor te dragen. De vree8 evenwel daarvoor zal mij nimmer beletten
rondborstig mijn gevoelen zonder eenige persoonlijke bedoeling, maar
alleen in het dringend belang van Nederlandscll Indië, uit te spreken."
C. Uit den brief van Keuchenius aan den hoogleeraar de Bosch
Kemper, ontleen ik citaten over:

a. De insinuatie van persoonlijke bedoelingen.
" Uit uw in het JJagblad !lan 's Gravenhage van 11. Maandag over·
genomen advies, ontwaar ik, dat ook gij, hoog welgeboren heer,
mijne motie, waarmede 39 leden der ontbonden Tweede Kamer ilieh
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verrenigd hebben, aan persoonlijke bedoelingen toeschrijft. 'l'egen
zulke insinuatien gevoel ik over hef. algemeen weinig lust mij t.e ver"
dedigen. Acht gij dit uwer waardig en met de leer, door u in het
Volksblad verkondigd, overeenkomstig, zoo moogt gij ook daarmede
ongehinderd voortgaan." ...
ó. De toelichting van hef. doel der Illotie.

"Vermoei u niet, hoog welgeboren heer, met naar geheime drijf.
veeren te zoeken, wanneer het doel der voorgestelde motie reeds
duidelijk uitgesproken is.
In minder dan zes jaren zijn zeven ministers van kolonien elkan.
der opgevolgd. De motie van 11 Mei l8nD, van conservatieve zijde
uitgegaan, door den tegenwoordigen Minister van binnenlandsche
zaken als lid der Kamer ondersteund en vrij wat meer dan mijne
motie inbreuk makende op het opperbestuur des Konings over de
kolonien, heeft de regeling der cultures in Indië bij de wet tot
eenen eisch der volksvertegenwoordiging gel\1aakt. Ten gevolge van
den tegenstand der conservatieven, ondp!, aanvoering en leiding ook
van d en heer MIJER, heeft de koloniale kwestie sedert de Kamer
bezig gehouden en daar gedurende zes jaren nog weinig anders te
weeg gebragt dan eeuen onvrucht.baren strijd over de woorden;
"liberaal en conservatief" en over de toepasselijkheid van al. 1 of
al. 6 van art. 56 van het Indisch regerings.reglement. Onder dezen
staat van zaken zijn de belangen van Nederiandsch·Indië, door conser·
vatieven vooral, gelijk het heet, zoo angstvallig gewogen en zoo
ernstig gezocht, verwaarloosd; de ontwikkeling van die gewesten is
gestuit.; het gezag aldaar verlamd; de eerbied voor het moederland
verminderd, en Nederlands heersehappU loopt meer en meer gevaar,
voor Indië een last, in plaats van een zegen, te worden.
Meer dan ééne handeling van dit kabinet wett.igde de vrees, dat
deze noodlottige toestand nog gedurende een en onbepaalden tijd,
ook tot groote schade van Nederland, zoude moeten voortduren
en dat inmiddels 'Indië zoude worden blootgesteld aan de gevaren
van nieuwe proefnemingen in eene rigt.ing, die een opvolgend liberaal
bewind zich vcrpligt zoude zien weder te laten varen.
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Mijne motie heeft, geloof ik, deze gev.aren, ecnigemmtc gekeord
en de oplossing der koloniale kwestie verhaast."
" Voor de gevolgen der ontbinding van de Tweede Kamer mag
ik niet worden verantwoordelijk gesteld•.•• "
c. Een verzoek om gewijzigde strekking van' het Vollcsblad;

.. Gij vooral, hoog welgeboren heer, zijt in de gelegenheid mede
te werken dat uit partijen niet pa,.tij8chappe,~ ontstaan. Gebruik uw
Volkab/ad, vooral in deze dagen van spanning, niet tot het opwek.
ken van valsehe voorstellingen en het geven van verkeerde inlich·
tingen; ••• - ga niet voort den volksgeest te verwateren en voor
de natie hare eenige en eeuwige bron van waarheid en geregt,igheid
met uwe schijnwijsheid troebel te maken; - vermaan vooral hct
Nederlandsche volk, terwijl gij het sterkt in zijne liefde on trouw
jegens den Koning en zijn doorluchtig stamhuis, om te wakcn,
dat de agitatie over eene vermeende aanranding van het prerogatief
der kroon niet eenmaal tegen ons getuige, waar wij zouden voorgaan
of volharden in de geenszins twijfelachtige en dagelijks zich herhalende
majesteits.schennis van den Koning der koningen.
Zoo zondt gij, in Gods hand, een werk tuig worden kunnen.
dat mijne motie rijk maakt.e aan zegen voor Koning en vaderland!"

D. Slotwoord bij de motie

VOl&

orde•

.. Onze personen beteekenell weinig. Onze tank is binnen wculige
jaren, misschien binnen weinige dagen afgesponnen. Onze namen zijn
dan wcl ras vergeten. Maar wanneer wij hebben pal gestaan voo\'
een beginsel en tijdgenoot en nakomelingschap daarvan de vruch·
ten plukken; wanneer eenmaal de Indische bevolking, ook ten gevolge
van mijne handelingen, de heerschappij van Ne4erland zal zegenen
en het nu nog kleine Nederland eens weêr lIerrijzen zal dool'
zedelijke kracht, dan hebben wij niet te vergeefs geleefd cu hch
ik mijn doel bereikt."
13 November 1866.

POSTSCRIPTUM.

I.

HERSTEMMINGEN.

Thans is de afloop (op Goes na) bekend. De kunst van c(iJcrgroepering zal ook thans aan de bes chouwingen over neêrlaag of ze!,;e
worden gewijd. Als algemeene gevolgtrekking, evenwel, is m. i.
het volgende on betwistbaar.
a. De duidelijke verklaring omtrent de constitutionele questie, in
het Rapport van 27 September gevraagd, is achtergebleven. Van de
ontbinding is door alle rigtingen partij getrokken, in eigen zin en
geest; maar het motief der ontbinding is, ?ooveel doenlijk, in de
schaduw of geheel ter zijde gesteld; aan de conservatieven is bij de
herstemmingen steun verleend, grootendeels door hen wier afkeuring
del' ministeriële thesis niet twijfelachtig geweest is.
b. Meer indruk voorzeker heeft gemaakt het eigen woord de s

Konings dat "de gedurige vcrwisseling zijner verantwoordelijke ranc]s.
lieden allengs schadelijk worden zou voor de zedelijke en stoffelijke
belangen der Natie."
c. Desniettemin schijnt de verandering van personeel zoo groot
niet als ten waarborg eener voldoening aan Zijner Majesteits vcrlangen noodig zou geweest zijn. Het karakter van verschheid en
nieuwheid van een Kamer mct de vorige contrasterend ontbreekt;
het is bijkans de oude Kamcr die, na dreigend levensgevaar, haar
leven voortzet.

d. Nu althans zal door velen die mij de kwalijk begrepen uildrukking euvel hebben geduid, de ielwes zonderlinge lofrede worden
beaêmd dic ik op dc Proclamatie onverwijld uitsprak: "Deze
tocspraak heeft, doch allecn door volstrekte onbeduidendheid! cene
onberekenbare waardij." Ook hier was het: A bon elltelldeur salut!
c. Des te belangrijker wOl'dt nu de vraag: Is in het laatstc jaar
de melle wisseling van mil1isteriëll dool' dc onhandelóaarheid der
Kamel' veroorzaakt?
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Is niet veeleer het tegendeel bewijsbaar? Was de Kamer niet,
vier jaren achtereen onder de kraehtige hand van Thorbecke, al
was er weinig reden van lof en dank, gedwee? Bezweek zijn kabinet
door parlementairen aanval, of door naijverig huiskrakeel ? Was het
ministerie van de Patte-Piclcé niet reeds in oorsprong bouwvallig,
en geleek het spoedig uiteinde, om misverstand en kwaden luim,
niet eenigzins naar een zelfmoord? En wat deze Regering betreft,
het was aanvankelijk voor iedereen blijkbaar dat, èn om de verdeeldheid en verwarring in het kam p der liberalen, èn om het conciliante der kahinetspolitiek, de levens verlenging van het kabinet
Mijer, of Mijer-van Zuylen, als een voor de wederpartijders weuschelijk intermezzo en gedicnstig stadhouderschap, gewaardeerd werd.

n.

AARD EN VERHOUDING DER PAHTIJEN.

Hieromtrent ééne opluel'king slechts.
De gewijzigde getalsterkte in de Kamer is van luttel helang, vergeleken met den invloed van de bouding der partijen, in de crisis
der ontbinding, op haar crccliet of discrediet.
En dan aarzel ik niet te verklaren dat, naar mijn inzien, die
invloed ongunstig is voor
a. ket ministerie, dat de Kamer ontbonden heeft op een onverdedigbaar motief;
b. de conservatieve rigtiltg, die aan momentaneel partij-belang, meer
dan aan het regt der Kamer, gedacht heeft;
c. de christelijk-kistorische rigting, die zich, gedeeltelijk althans, in
jammerlijken eenvoud, aan de conservatieven aansloot, met een
goedaardigen ijver. als of zij èn, in elk opzigt, met de gedragslijn
van dit kabinet èn met den aard en eisch der nationale en grondwettige vrijheden onbekend was.
IIl. 1g

NOVEMBER.

DE HEROPENDE ZITTING.

In verband met het motief der ontbinding en met de gedachtenwisseling bij de stembus, zijn twee vragen aan de orde van den dag.
a. Is afkeuring en berisping van eene regeringsdaad , ter uitoefening van het koninklijk praerogatief, inbreuk op de regt en der Kroon?
IJ. Zoo de roeping der Staten-Generaal dergelijke kritiek voor-
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schrijft, verkrijgt dan dit vrijmoedig en pliglmatig oordeel een revolutionair karakter, zoodra het bij motte van orde geschiedt P
Door ernstige en grondwettige hehandeling dezer qllestiën van
constitutioneel staats regt en parlementaire bevoegdheid, zal de strijd
der befJin8els, zoo min mogelijk, op het, terreiu van persoonlijke reeri-

minatiën worden gebragt. - De toepassing volgt van zelf, zoodra het
blijkt dat de daad, als revolutionair foanbedrU! gekenteekend, met
eed en pligt der Staten·Generaal en met de gevestigde usantie
der Kamer overeenkwam.
Dezer dagen is de pretimillaire vraafJ gesteld of het niet beter
ware over de rcgtsquestie te zwijgen; het debat te verdagen tot dc
dag der hartst.ogtelijkheid voorbijgegaan zij?
Dit is een denkbeeld dat door velen, ik geloof niet met luiden,
doch ongetwijfeld met stillen bijval begroet wordt.
Ware het mogelijk, ja dan, zegt menigeen, zou de verwezenlijking
van dit vredelievend denkbeeld zeer wellschelijk zijn.
Het tegendeel van dien is, volgens mij, waar.
~

,

MOfJelijk reken ik het wèl; wenschelijk niet.
Mogelijk wèl. Niet zoo dat een volkomen stilzwijgen worde
bewaard. Ik twijfel of zij. die men voor de nationale regtbank ter
uitdrijving gedaagd heeft, daarin zouden berusten; maar zoo dat men
er over heen Joopen, en vooral (met vertiendubbelde huivering voor
eene motje van orde) de duidelijke verklarinfJ van ieder lid ontwijke,
waartegen het meerendeel der leden, dat zich niet gaarne op eenigcrlei
wijs compromitteert, bezwaar heeft.

b. Wenschelijk niet.
De nieuwe Kamer, omtrent den aard zoowel als omtrent den vorm
van hetgeen zij zeggen mag ongewis, gaat onder zeil zonder kompas.
De kiezer, die de Staten· Generaal bij uitnemendheid bevoegd en
geroepen acht ter duidelijke verklarinfJ voor of tegen aan het
Kabinet, zal, zoo de Kamer daarvoor terugdeinst, vermoeden dat de
constitutionele questie, met zooveel ophef te berde gebragt , eigenlijk
nict anders geweest is dan een oorIogswerktuig bij de stembus.
Ten ware het karakter der uit de verkiezingen opgekomen Kamer
van de doorgaande gemoedsstemming der vorige Kamer verschilt, ben
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ik ganseh niet op cen eortlate en met den 110ogen ernst. van het
oogenblik eenigzins overeenkomstige behandeling gerust. Om dit te
kunnen zijn, heb ik te menigvuldige ervaring van dc verbazende
kracht der apaiserende, der amadouel'ende, der cOllCilierende staatkunde, of ~taatskunstcnarij.
Op het staken, of althans op het voortaan slechts zclden uitgeven
dezer Studien en Schetsen ben ik bedaeh t.
Ik herinner dit, omdat ik casu quo niet verlang dat een onverwacht zwijgen als het onoverdacht besluit van plotselingc wankelmoedigheid worde beschouwd.
Ditmaal echter verdubbel ik mijn ijver.
Immers zou ik gaarne, cel' het te laat is, meer opzettelijk en uit·
voerig aantoonen het onraadzame, nu meer dan ooit, van de zoo
even door mij aangeduide en veroordeelde taktiek.
Ik weet evenwel niet of ik daarmeê in tUds gereed kom.
MUne hoofdgedachte komt hierop ne8r.
Het ministerie heeft, zonder bij de conservatieven weêrspl'aak te
ontmoeten, een anticonstitutioneel dwaalbegrip, door tegenstelling
van Factie en Oranje, tot leus en kiem cener niet best.aande partijschap gemaakt.
Met onze beginselen van Souvereinileit van Oranje, van zelfstandig Koningschap, van overwigt der Kroon, gesierd, heeft men zich,
in de7.en antirevolutionairen dosch, nitgegcven voor de nationale
partij. Ook tegenover elk die vroeger (ook tegen u, loijalisten en
l"oijalisten van den huidigen dag!) voor de regten van den Koning, en
nu voor het regt der Staten-Generaal in de bre~ stond.
Deze spraakverwarring moet, hoe eer hoe liever, ophouden.
Alleen door: het peilen van de kwetsuur, alleen door het uitrukken
van den angel, is ze voor genezing vatbaar. Doch voorwaar ge zijt
kranke heelmeesters, indien uw laten voortwoelen van het gif in de
wond haar, zonder noodzaak, ongeneeslijk maakt.
15 November] 866.
f a'G!ftB' J
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