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:MYSTIFICA TIE

?

Neen, die qualificatie van mijne smartelijke teleurstelling
verwerp ik. Neen; ik zal niet, door de inblazing van
wederpartMers. eer het volstrekt noodig is, tegen het kabinet in het harnas worden gejaagd.
Nu ik in de Tweede Kamer terugkeer, nu ik waar·
schijnl\jk deel zal nemen aan de voortzetting van het in
de Eerste Kamer aangevangen debat over de wording en
houding van het ministerie, wensch ik reeds vooraf, in het
oordeel over het gedrag mijner vrienden, elk verwijt af te
snijden dat ik voor onverdiend houd.
Wel is waar, een gansch andere politiek, een aanvaarding van het gezag, met veerkracht en met cordaatheid,
4Seen on,wijken, maar aanbinden van den strijd. had ik
verwacht. Hieromtrent heb ik mij ten eenenmale misrekend;
maar, dat ik slagtoffer van een opzettelijken toeleg, van
eene mystificatie zijn zou, dit ontken ik. Van dergelijk
een manoeuvreren heb ik, te midden zijner betreurenswaardige vergsssing, nooit mijn voortreffelijken vriend van der
Brugghen verdacht. Daartoe reken ik, dit stel ik op den
voorgrond, noch den heer Mijer, noch graaf van Zuylen
in staat.
Het oordeel van a!lderen is zoo gunstig niet. Onder den titel
eene mystificatie, leest men, in het rotterdamsch weekblad
de Standaard van 24 Junij, de beschrijving van den toe-
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stand waarm men meent dat ik, door de zonderlingheid
der optreding van het kabinet, geraakt ben.
"De Haagsche correspondent van den Belgischen P,'écurseur
vroeg dezer dagen: wie wordt door de opgetreden regering in
Nederland gemystificeerd, zijn het de kiezers of is het de heer Groen?
En zoo werd de vraag met juistheid gesteld. In rlen v66ravond der
verkiezingen, nadat de heer Mijer reeds namens het Kabinet ten
aanzien van het onderwijs ecne twijfelachtige verklaring had afgelegd,
komt op eenmaal de heer Ileemskerk Az., minister van binllenlalldsehe
zaken, met eene zeer krachtige verHaring de nederlulldsehe kiezcrs
geruststellen. De heer Mijer had nog een slag om den arm gehouden
en gezegd: "Wij zullen de quaestie van de herziening der wet
op het lager onderwijs overwegen." Slechts een paar dagen daarna
treedt de heer Hcemskerk Az. op en zegt: "Iedere poging, die
zou strekken om op de openbare school, zoo als die bij ons is
gevestigd, eenigen smet te werpen, zou door deze regering ten
sterkste bestreden worden." De vrijzinnige kiewrs in Nederland

mochten zich ruimschoots voldaan achten met deze verklaring."
"Wij konden geen krachtiger uitdrukking van overtuiging verwachten dan deze: "de oplossing door de neutrale stalltsschool licht
deze regering onaantastóaar." Zoo krachtig heeft welligt nog geene
regering te voren gesproken.
Deze uitspraak heeft onmiskenbaar indruk gemaakt bij de jongste
verkiezingen. ])e kiezers werden IzÎet gemystificeerd. Maar nu de
heer Groen? Wij gevoelen waarlijk deernis met dezen kampioen
voor zijn beginsel."

Hiero-p neemt de schrijver over wat ik in N°. xxv van
het gejubel der vrienden van de schoolwet over mijne verlatenheid gemeld heb.
"In de vrijzinnige bladen is er gejubel over de vreesachtigheid en
spoed waarmeê het pasgeboren kabinet ?:ich van mij los maalct.
Ook meêwarigheid en deernis. Eene kabinetsformatie, waarop hij
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nooit verdacht had kunnen zijn, één coup de théátre werpt zijn
gansclle strategisch overleg omver. Is hij niet beklagenswaard? ziedaar
nu het loon van al dat Studiën- en Schetsen-geschrijf. Men komt
in ons land met dat rusteloos gewoel niet ver. De man kon het
weten. Het is de eerste maal niet dat hij dergelijk een dwaas figuur
maakt. Er was altijd in hem iets dat gebrek aan menschenkennis
verraadt. Het gaat hem ook nu, als in 1856; wanneer hij meent
te zegevieren, dan juist is, door de Lusschenkomst, het overleg of
de vreesachtigheid zijner vrienden, het UUl' der teleurstelling en der
nederlaag daar."

])e Standaard, in de onderstelling dat de zeer krachtige
verklaring van den heer Heemskerk het geheele kabinet
bindt, commentarieert het door mij medegedeeld gejubel aldus:
"In waarheid, wij achten deze schildering niet geheel onjuist;
zonder in te stemmen met de overdreven vrees, dat moed om beginselen voor te staan, talent om die te verkondigen, opoffering
om die te verspreiden, den heer Groen ooit zou blootstellen aan
het maken van een dwaas figuur, cn zonder hem gebrek aan
menschenkennis toe te dichten, valt het toch niet te onkennen dat
hij .. , wel in een ccnigzius beklagenswaardigen toestand verkeert.
Het komt ons voor, dat de zwakheid, de afval van den graaf van
Zuylen voor den heer Groen verdrietelijker moet zijn dan de
teleurstelling van niet te kuunen kiezen tusschen meer dan één mandaat .... De heer Groen heeft krachtig geslagen, aanhoudend gegee·
seld, altijd op hetzelfde aambeeld geklopt, eu nu ziet hij zijn
geliefden bondgenoot, dien hij zelf nog slechts een jaar geleden in
de Kamer bragt, en dien hij met den vinger aanwees, als bestemd
om zich eenmaal met zijnen evangelischen mantel te omhangen, zich
het allereerst ontvallen!"

IJe Standaard is over mijne zachtzinnigheid jegens den
afvalligen geestverwant verbaasd.
"Toch is het jongste geschrift van den heer Groen niet bits of
honend. Scherpte heeft hij kennelijk willen vermijden: hij heeft de
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kelk met alsem vóór zich, maar zwelgt geen teug er van in; de
geeselroede ligt op zijne tafel, maar zachtzinnigheid tegenover een
vroeger en , een "geliefden" bondgenoot behoudt de bovenhand; hij
bedenkt zich en vermaakt zich alleen met de roede te aanschouwen.
Gegriefd is hij en geschokt: nog wil hij ecbter edelmoedig en
heu~ch zijn, nog verwacht hij "eene geruststellende rectificatie in

het Bijblad," als· gaf hij niet toe, dat de heer Heemskerk· Az.
zich zoo krachtig mogelijk heeft verklaard; nog vertronwt hij op
" misverstand" onder de ministers, alsof niet alle denkbeeld daaraan
verviel door de trapsgewijze toetreding der bewindslieden binnen
ettelijke dagen tot de "onaantastbare volksschool."
Waarlijk! de heer Groen moet leed gevoelen tot den val van
vroegere regeringen te hebben medegewerkt:

toen nog kon hij

hopen. Deze zekerheid, dit besef van verlatenheid moet voor bern
pijnlijker zijn dan de bestrijding van den beer Thorbecke."

Reeds als ontw~jfelbaar wordt hier aangenomen, wat ik , tot
dus ver, als onmogelijk verwerp; namel~jk dat het kabinet de
zeer krachtige verklaring beaêmt. Zelf heb ik niet ontkend,
maar als hoofd bedenking erkend en in het vollll licht gesteld,
dat de heer Heemskerk zich zoo krachtig mogelijk en veel te
krachtig verklaard heeft. Maar de rectificatie, in het Bijblad
of in de Kamer, waarop ik zinspeel en die mij onmisbaar
voorkomt, is juist het désaveu van deze verklaring; nameIÜk, als deel van het kabinetsprogram , als toetssteen der
homogeneïteit.
Verlatenheid, ja dat woord is niet te sterk. Verlaten
ben ik, toen het oogenblik van wederzijdsche ondersteuning
daar was; verlaten door m~jne str\jdgcnooten, oorlog zuchtig ,
áls leden der kamer, plotseling vredelievend, als leden van het
kabinet. Verlaten, namelijk in zoover op hen, als bondgenooten niet slechts, maar nu als leidslieden, ter opening
van den veldtogt voor de vrijheid van onderwijs, rekening
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gemaakt werd. Pijnlijk is deze verlatenheid; zeer pijnlijk.
Evenwel ik houd mij overtuigd dat ditmaal niet, als in
1856, het meerendeel onzer geestverwanten zich scharen zal
rondom de kabinetsvlag. Bovendien vlei ik mij, ook thans
nog, dat wij niet, als in 1856, door een vijandige houdilig
van het ministerie tot een onvermijdelijke polemiek, die
naar een broederkrijg zou gelijken, zullen worden gebragt.
Dat de bestrijding van Thorbecke mij minder pijnlijk is,
dit laat zich begrijpen. Polemiek met Thorbecke is altijd een
hagchelijke taak; doch pijnlijk is ze mij nooit. Veeleer aangenaam altijd; althans wanneer hij niet, in het besef zijner
overmagt, het redevoeren (waarin hij vroeger zijne kracht
zocht) ridiculiseert en het debat voor tijdverlies houdt.
Dit kabinet heeft, ik zeg het niet in 't algemeen (zooveel
gewigt hecht ik aan dit incident niet), maar voor de vitaliteit van het ministerie zelf, een uitnemende positie miskend en, dien ten gevolge, verspeeld.
Naauwelijks kon er gunstiger oogenblik zijn om de liberalistische partij aanvankelijk te doen gevoelen dat de Natie
niet langer onder haar dictatuur gedwee is. Maar neen!
men maakt, door eigen bevreesdheid, den vijand sterk. Om
de, naar men acht, splinterige onderwijsquestie, waar juist
het steunpunt (het magtpunt, zou de heer Heemskerk Àzn.
zeggen) van dit kabinet lag; om dezen (zoo als de heer
Buys zeide) duchtigen stok dien ik in handen heb, los te
kunnen laten! om met den vijand, dien men ook thans
nog even overmagiig als overmoedig waant, niet handgemeen te raken! werpt men zich op koloniën, op hooger
onderwijs, op al wat uitstel en afleiding geeft, wordt bijkans
liberaal en zeer conciliant.
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Dit grieft mij; desniettemin wensch ik vrede met mijne·
vrienden. Indien zij, ter bescherming van de hoofdgedachte
der schoolwet, zich scharen in het vijandel\jk gelid, dan, ja
dan is het polemizeren, ook tegen hen, met pligtbetrachting
synoniem; maar, gaat het verlaten niet verder dan dat men
ons tegen de wederpart~iders alleen laat staan, hierin kunnen wij
misschien berusten. Hard voorzeker is het, doch het zij zoo. 1
Dit is een betreurenswaardige slapheid, maar het is niet
zamenspanning met de tegenpartij.
Ook aldus kan er jegens de schoolwetagitatie , jegens
de anti-schoolwet-coalitie, kabinets-neutraliteit zijn. Zelfs
als de heer Heemskerk Azn. minister blijft.
Neutraliteit met zeer geprononceerde s!jmpathiën en antipathiiin, die men van weêrskanten, zood ra men namens
de regering optreedt, verzwijgt.
Neutraliteit. De heer Heemskerk Azn. heeft aan deze eonditio s';,ne quá non van goede verstandhouding niet gedacht.
Geïnterpelleerd en improviserend, heeft hij zich (in geestdrift voor de onaantastbare wet en voor de quasi-neutrale
school) laten ontvallen, wat het kabinet, met de vrienden
van den heer Heemskerk Azn. verzoent, maar met de
vrienden zijner ambtg~nooten in strijd brengt.
Die feil, welke een (ofschoon pasgeboren) reeds tweedragtig bewind in levensgevaar brengt, is herstelbaar. Het
begin van de zeer krachtige ver7claring geeft hiervoor een
eenvoudig middel aan de hand.
Daar leest men: !I Ik mag de vraag stellen, of het eigenlijle wel noodig was een beroep op mij te doen om mijn
gevoelen te kennen over de onderwijsquestie. De minister
1

Pag. 124.
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van koloniën, tijdelijk Voorzitter van den Raad van mmISters, heeft over dit onderwerp gesproken uit aller naam."
Of het eigenlijk wel noodig was? wel neen, het was volstrekt
onnoodig. Te zwijgen zou voor het kabinet veel beter zijn
geweest. Welnu !laat deze rede, die de minister zelf, na die van
den Voorzitter, als overtollig beschouwde, een "'ora-i! oe!wre
zijn, waarop niet gelet, waaruit niet geargumenteerd wordt.
Of, wil men nog eenvoudiger en beleefder wending, laat
ze als kabinetsprogram gelden, namelijk in zoo ver zij met
het program van den Voorzitter overeenkomt. I
1 Onder het afdrukken lees ik in de Haarlemscne Courant: "De
Nieuwe Rott61'dam8cne Courant vestigt de aandacht op de door het

ministerie in zake van onderwijs afgelegde verklaringen, fln is van
oordeel, dat de heeren Mijer en van ZUylCll hunne overtuiging
hebben opgeofferd aan die van den heer Heemskerk Azn.; iets 't
welk niet te verdedigen is met het beweren, dat het onderwijs behoort
tot de specialiteit van den minister van binnenlandsche zaken ... Tiet
onderwiJ8 is integendeel regeringszaak, en de gemengde 8cnool is een
der voornaamste be!Ji1lSelQl~ onzer regering." De inconsequentie van
den heer van Zuy len is niet te regtvaardigen. "
Eer zou ik zeggcn dat niet te regt vaardigen is de onbedacht·
zaamheid, waarmeê de heer Heemskerk zijne ambtgenoot en in eene
onhoudbare positie gebragt heeft. Voorzeker hij moet de eerste gelegenheid aangrijpen om een scherpe grenslijn te trekken tusschen zijn
indi"idueel gevoelen en het.geen hij namens het kabinet zegt.
Wil hij homogeneïteit ten behoeve der pal·tijwet van 1857,
volgens zijn afbakening van 7 J unij, dan zal het kabinet, Of door
zijn vertrek, of door een kabinetshervorming , in zijn zin en geest,
tot het eerste vereischte van elk bewind, eensgezindheid in de hoofdgedachten (vooral in "de grootste en diepste van alle politieke
questiën") moeten worden gebragt.

DR. JONCKBLOET EN HET VOI.K

aehter

DE KIEZERS.

In de Studie van Dr. Jonckbloet (Schoolwetagitatie) , in
den aanvang van het werk, in hetzelfde hoofdstuk waar hij
te kennen geeft dat ik naar een coup tI' état reikhals, komt
hij ook op de befaamde, oproerige, demagogische, onvergetelijke en onvergeeflijke uitdrukking (in 1856 door mij
gebezigd) de Natie achter de kiezer8 terug.
Hij schijnt onbekend (men kan ook waarlijk niet meer
lezen al wat ik schreef en schrijf) met NO. xv Aan de
Kiezer8. Met een vertoog ad hoc. I
Aldaar heb ik uit een gezet waarom ik (in de zitting
van 29 Mei 1863) aan den heer van Heukelom, die mij
het misdrijf der gekwetste majesteit van le pay8 légal voorwierp, in plaats van schuld te bel~iden, zonder blikken of
blozen, gezegd heb: "Naauwelijks is er ééne uitdrukking
door mij in de Tweede Kamer gebezigd, waaraan ik met
meer genoegen herdenk."

Het Volk aChter de kiezer8! misdadig dreigement van
een antirevolutionairen demagoog .
.. Een demagoog! Die naam is den heer Groen onaangenaam; maar
ik vrees dat hij zijne aanspraak op dien titel niet zal kunnen wegcijferen. Wie heeft vergeten, en voor wie 't vergat is het misschien
goed er aan te herinneren, dat in de zitting van 25 September 1856.
door den aanvoerder der antirevolutionairen, bepaaldelijk gedreigd
is met het volk achter de kiezers?
I

De Tweede Kamer en het Volk achter en onder de Kiezers.
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"De ontbinding der Kamer was ter sprake gebracht, en over de
mogelijke gevolgen daarvan redeneer ende , zet hij,"

Welnu, wat zei de twiststoker?
Hij heeft gedreigd. Had hij van dat volk, van die menschen slechts gesproken, had hij er slechts op geweZe1t,
het ware verdragelijk geweest; maar hij heeft er meê
gedreigd! hij heeft er bepaaldelijk meê gedreigd!
Is dit zoo? Om dit te weten, lette men èn op hetgeen
Dr. Jonckbloet, uit mijne redevoering van 1856 (het corpus delicti) , wèl citeert èn op hetgeen hij niet citeert.
Zie hier wat ik gezegd heb.
"Neem aan de mogelijkheid, dat, bij ontbinding van de Tweede
Kamer, onze tegenpartij triomfeert, wat dan? Hebt gij dan de wet?
Gesteld er kwam eene Kamer bijeen met het mandaat, om voor
het nederlandsche volk, zonder uitzondering, voor Israëliet cn Christen algemeene volksscholen op te rigten, meent gij dat die opkomst
zelve u niet nadeelig zijn zou? dat de meerdere kracht van birme1t
niet zou opgewogen worden door kracht daar buiten; dat ACHTER
HET KIEZERS-VOLK NIET IS DE BEVOLKING? zij tot wier behoefte vooral
de volksschool behoort? Wanneer Kamers eu kiezers collectief de
regering uitmaken, heeft daarom de geregeerde natie geen regt
bestuurd te worden overeenkomstig haar geloof? - Meermalen heb ik
gezegd en ik herhaal het: "Bruikbaarheid der openbare ~chool voor
eene Christelijke volkopvoeding is een grondwettig en ook historisch
regt van het nederlandsche volk. Het geldt hier een nationaal regt.
Er zijn regten , die van de willekeur, noch der Kroon, noch der
Staten-Generaal, maar enkel van het gemeen overleg behool'ell afhankelijk te zijn; er zijn historische regt en , waaronder hier te lande de
Christelijke volksopvoeding behoort, waarop, ook niet met .qemeen
overleg van de drie takken der wetgevende magt, inbreuk rI/{/(Jll'vl'den
gemaakt."
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Inderdaad, ook thans nog ben ik van oordeel dat degewetensvtijheid, in dit vrijgezinde land, niet in een grondwet behoeft te worden opgenomen, evenmin als zij kan worden
ontnomen door een grondwet. Doch wat mij een axioma
scheen, is een oproer1creet. Nu ben ik op heeter daad gevat.
Nu ben ik gevonnisd.
Verontwaardigd schrijft Dr. Jonckbloet:
"Was dat bedreiging met direkte volks·interventie al dan niet?
Denkt men niet onwillekeurig aan de bekende vraag van den heer
Thorbecke: "Als zulke tirades eens werden voorgedragen met de
stem van een Danton ?"
De wet kwam evenwel, - en de natie achter het kiezersvolk
hield zich rust.ig.
Goddank! Maar een voortdurend beroep zou wellicht williger hoorders vinden. De taal van Modet en Smout heeft meer de "grauwe
Geuzen" aan den gang geholpen."

De passage, die tot deze scherpe teregtwijzing aanleiding
geeft en die zijn vaderlandlievenden toorn gaande maakt,
citeert Dr. Jonckbloet wèl. Maar helaas! nu citeert hij
niet wat onmiddellijk volgt, en wat hem misschien in
meer bedaarde gemoedsstemming zou hebben gebragt.
"Ik ga verder j ik neem aan dat gij niet alleen cene Kamer hebt
naar uw verlangen, maar ook eelze wet: wat dan? Dan vraag ik
naar de uitvoering der wet. Al is er, naar ik vertrouw, onderwerping aan de wet, hebt gij, met het oog op de welvaart van uw
land, berekend de werking van het misnoegen dat uit dergelijke wet
zou kunnen ontstaan P hebt gij u afgevraagd of daaruit, ik zeg niet _.
verre van mij - verzet tegen de grondwettelijke instellingen kan
geboren worden, maar of de constitutionele Staat daardoor bestendiger zijn zal? De grond wettelijke instellingen hebben, om dunrzaam
te zijn. nog iets meer noodig dan dat het volk el' zich niet tegen
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verzette, en daarom vraag ik of, indien dergelijke wet aan h,·t
nederlandscbe volk opgedrongen wierd, gij berekend bebt in boever
daardoor de liefde voor de Grondwet zou winnen en de zedelijke
kracht onzer instellingen zou worden verhoogd?"

Dit fragment geeft Dr. Jonckbloet niet.
Evenwel had ik, ter toelichting van het eerste :schrikverwekkende citaat I op mededeeling van het tweede schrikverdrijvende citaat eenig regt.
Ook was mijne waarschuwing niet overtollig. Of wat
dunkt u, in 1866 I van de berekening der zedelijke kracht
onzer instellingen die I vreesde ik, schade zou kunnen
lijden, indien er in 1856 niet op den wenscll en de
behoefte eener godvreezende Natie, maar enkel op den wil
van het stemgeregtigd personeel, gelet wierd?
Laat ons nu, in een tweede voorbeeld, zien wat Dr.
Jonckbloet citeert en vooral ook ditmaal, Iiiet voorbijzien
wat hij weglaat.
Begrijpelijk is het dat een woord van zoo ongeëvenaarde
stoutheid, het volk achter de kiezers! dat die demagogische
insolentie op het oogenblik zelf (wat Jonckbloet betreft,
deze hceft tien jaren om er over na te denken gehad) de
heeren van Nispen en Thorbecke in het harnas tegen m\j joeg.
Jonckbloet citeert de vraag van den heer van Nispen I
maar (dit acht ik onbillijk) mijn antwoorcl laat hij weg.
Na de vermelcling van mijne weleerwaarde orthodoxe voorgangers Modet en Smout, na de herinnering aan hun invloed
op de "graauwe Geuzen (een afschuwelijk soort van Geuzen) ," gaat hij dus voort. "Daarom zeg ik het den heer
van Nispen van Sevenaer na:
"Waar moet het heen, wanneer ill het vrije constitutionele Nederlnllli
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in de Staten-Generaal gesproken wordt van een volk dat achter het
kiezersvolk staat; wanneer de meerderheid door de meerderheid der
kiezers gekozen, gewezen wordt op een volk, dat haar zou kuunen
dwingen P Ik vraag het dien spreker, is het in republieken, is bet
bij andere regeringen altijd ten behoeve van het regt geweest, dat
het volk in beweging geraakte? Was het niet dikwijls, ja bijkaus
altoos, blind geweld ter verkorting van het regt? Tegen zulk ecue
bedreiging meen ik ten krachtigste te moeten prolesteren. " "

Dr. J onckbloet geeft, eenige bladzijden later, ook het,
volgende uit Thorbecke's advies:
"Er was tusschen den heer Groen en mij meer dan eens sprake
geweest van revolutie, inzonderheid van die revolutie, welke den
afloop der voorgaande eenwen ook deze eeuw kenmerkt. Het is
mij nu op nieuw voorgekomen, dat ik mij even goed, schoon mct
betrekking tot een ander punt dan de geachte spreker, den lIItalll
van antirevolutionair mogt toekennen. Ik was ingenomen en ik oen
bet met de groote weldadige, door den geachten spreker steeds bf'stredene uitkomsten van die revolutie, in zoo verre ze voor StaaL en
maatschappij het beginsel is geworden van een uieuw leven, dat wij
geroepen zijn te regelen. Maar ik heb steeds een afkeer gehad \-an
de kunst, van de methode, van de middelen der revolutiemannen ,
waarvan zoo menig onheil der revolutie mij toescheen te zijn ont·
sprongen."

Dit neemt Dr. Jonckbloet op; doch in dezelfde discussie, gaf ik aan den heer van Nispen en ook aan Thorbecke dit antwoord, dat ik, tot mijne bevreemding, bij
Dr. Jonckbloet 1tiet vind.
" Wat wordt er, wanneer gij het verband tusschen Staat, Kerk,
school en gezin voorbijziet, wat wordt er van het beklagenswaardige
!Jolk? - Dit herinnert mij de uitdrukking: "achter de kiezers ligt de
bevolking." Ik heb vernomen dat daarbij eelle koude rilling door de
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Kamer is gegaan. Ik weet het niet; wèl heb ik ze gevoeld, toen de
spreker uit Zevenaar, met warmte en sierlijkheid, mij verweet het
wekken van volksdriften , het aansporen tot blind geweld, en wat
dies meer zij; vooral toen de spreker uit Deventer mij zoo even bij
Danton vergeleek. Het is desniettemin zoo; wij mogen niet enkel
zien op Ie pa!!8 Mgal; wij moeten ook letten op eene bevolleing, die
regt heeft volgens haar zeden en geloof te word~n bestuurd. Ik was
nooit democraat of demagoog; al wat op de uitdrukking volgde, had
den antirevolutionairen spreker uit Deventer kunnen overtuigen dat
ook ik van de methode die hij afkeurt een afkeer heb, en de spreker
uit Zevenaar zou zich moeite hebben bespaard, zoo hij gelet had op
de rigting van mijne rede, vooral aan het slot. daar ik bevrediging
der gezindheden door de onderwijswet verlang. Van het gezegde neem
ik niets terug. Wanneer ik zie welke gevoelens hier worden beaêmd
en hoe velen in de hoogere en middenklassen door den stroom der
opinie worden medegesleept, hecht ik veel aan het denkbeeld: er is
nog een talrijk deel der bevolking, bij hetwelk. omdat de tijdgeest
er minder vat op heeft, het orgaan dat voor dergelijke onderwerpen
inzonderheid te pas komt, meer zuiver bewaard is. Dan vlei ik
mij, te midden van zoo veel koelheid. dat dáár oller den toeleg om
het Chrislendom uit ellee openbare school te lIerbannen • telleem meer
verbazing zijn zal."

Ditmaal is Dr. J onckbloet, In zijn streven naar edelmoedige waardering, niet geslaagd; zelfs kan hij den schijn
van onbillijkheid niet ontgaan; want hij laat almede weg
wat volgt, en misschien ook bij hem sympathie zou gewekt
hebben, zoo hij er op gelet had.
.. Vreest niet voor de Nederlandsche bevolking, zoolang zij aan
positief Christendom gehecht is; zoolang zij in de heilige Schrift
leest: .. weest alle menschelijke ordeningen onderdanig om des Heeren
wille." Hebt medelijden met haar' en bedenkt dat vrijheid van bijzondere scholen haar mcerendeels niet baat. Laat ons. naar het
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treffende woord van een leeraar onzer Kerk, als wij r,cholen kunnen
hebben gelijk wij die verlangen, ingewanden der ontferming hebben
voor hen, die geene keuze hebben, maar wachten moeten op hel geen
hun gegeven of gelaten wordt."

Ja, ik heb nog een reden van beklag. Want ik mIS ongaarne eenige zinsneden, die ik toen voorbedachtelijk bijeengebragt heb, en waaruit Dr. Jonckbloet nu zal ontwarcn dat het
wijzen op de geheele bevolking bij mij niet ecn onbedachtzaamheid was, maar met mijne staatsregtelijke beschouwing
van het nationale der constitutionele instellingen in verband stond en blijft .
•, De spreker uit Zevenaar zeide, met vcelbetcekcnenden wenk, dat
in den laatsten tijd hier te lande reeds te veel in dergelijken zin geschreven was. Welaan, ik heb gezocht na~r de, mijns inziens, sterkste
zinsneden van dien aard door mij geschreven en wa~rvan ik geen
woord herneem: "Ook onder de grove pij van ambachtsman en daglooner kan een nederlandseh en christelijk hart slaan. Lees de kerkhistorie, ook de geschiedenis der Reformatie, cn vraag u of niet
menigwerf de Heel' het zwakke der wereld heeft uitverkoren, opdat
Hij het sterke zou beschamen. Vooral tegenover de vrijzinnige rigting
die, in Slaat en Kerk, voor liaNe en /Je1lteellte (volgens haar, de
onkundigc volksmassa) verregaande minachting betoont, is de herinnering nict overtollig: dat op de regten en behoeften en op het oordeel
van het nederlandschc volk, ook {ntiten del! k/'ing door de kieswet
afgebakend, moet worden gelet. Ja, ook op het oordeel van den geringste naar de wereld, omtrent vragen welke met hart en geweten,
met geloof en Christelijke pligtbetrachting in verband staan. Van
den geringste naar de wcreld, die zijne levenswijsheid in dc Heilige
Schrift zoekt."
Dergel~jk half citeren, dit geven van hetgeen verdacht
maakt, en verzwijgen van hetgeen de meening in het licht
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stelt, is onopzettelijk, maar is telkens in de studie van Dr.
Jonckbloet geschied.
Nog een voorbeeld uit hetzelfde eerste hoofdstuk.
" Waarlijk, waar het overdrijven, het diskrediteren der tegenpartij zoo ver gaat als bij den heer Groen, daar kan men het mij
niet euvel duiden, dat ik bet vermoeden niet v.an mij af kan
weren, dat hij wordt gedreven door iets anders dan de zucht om
een kalm onderzoek te bevorderen. Het is dweepzucht, die zijne
pen bestuurt. Die ziet het gebruik van middelen door de vingers,
welke men, op een meer onbevooroordeeld standpunt, ten sterkste
zou afkeuren. En het verwondert mij daarom niet, dat hij, inkeerende tot zichzelf, zicb eenmaal genoopt vond uit tt' roepen:
"Gezind ben ik te belijden dat, in hetgeen ik deed, telkens onheilig vuur gemengd was." Ik vrees slechts, dat hij terstond er
de absolutie bijvoegt, in deze woorden: "Maar, noch belijdenis,
noch berouw zal mij de uitnemendheid, zal mij de heiligheid der
taak doen vergeten, waaraan ik mijn leven heb gewijd.""

Het citaat is uit NO. XVIII Aan de kiezer8. Misschien
zou, voor een meer juiste opvatting, niet overtollig geweest
zijn ook hetgeen vooraf gaat. Aldus:
"Veerkracht zij er tegen eene heitlooze politiek en voor een heilige
zaak. 0 het voegt en het vleit mij niet den zedemeester te spelen,
en ik verootmoedig mij, bij de gedachte hoedanig een leven zou
behooren te zijn overeenkomstig de beginselen die ik voorsta. Ik
wensch ook geen scherpheid der polemiek te gebruiken; ik wensch,
bij een pligtmatig veroordeelen van verderfelijke theoriën, al wat
lofwaardig is te prijzen, ook in hen wier denkbeelden ik bestrijd.
Het ergert en bedroeft mij dat, terwijl men zeer teregt , tegen
de coryfeën van het ongeloof met vrijmoedigheid en deernis op'
komt, partij zuchtige felheid, over en weêr, al te dikwerf de uitstekendsten onzer landgenooten miskent en verguist. Heilloos desniettemin, ik neem het woord niet terug, heilloos is en blijft een
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liberale of radicale politiek, die, met de averechtsche wijsheid of
dwaasheid van onzen leeftijd in verhf\l1d, aan de Natie het uitnemendste van haar eigenaardigheid eu van het voorvaderlijk erfgoed ontrooft. - Veerkracht, zeg ik, voor een heiHge zaak. Gezind
ben ile Ie belijden dat, in hetgeen ile deed, telkens onheilig vuur
gemengd was; maar, noch belijdenis, noch berouw zal mij de uitnemendheid, zal, mij, ile herzeg het, de heiligheid der laale doen vergelen waaraan ile mijn leven heb gewijd."

Maar dit is niet al. Dr. Jonckbloet, die overal de volksagitatie op het spoor volgt, zal N0. XIX, met den felIen
titel: Een aan8taande veldtogt, niet ongelezen ter zijde
hebben gelegd.
Daar ziet men, dat reeds toen, in April 1865, de zinsnede, thans overgenomen, gretig tegen mij misbruikt werd.
"Nu wordt, op grond dezer zinsnede, beweerd dat ik een algeroeene schuldbekentenis afleg en zelf over mijn gansche loopbaan
het vonnis uitspreek. Ik herhaal de bekentenis; want zij handbaaft
de opregtheid van hooger bedoeling, ook waar ze den invloed van
eigenliefde en eerzucht en wat er al meer in den menschelijken
boezem huisvest, erkent. Evenwel ware het beter geweest geen aanleiding te geven aan eene verkeerde opvatting die ik voorzien kon."

Een gezegde van Ernest Renan kwam mij daarbij niet
te onpas.
"Ik heb te weinig gedacht aan een behartigenswaardige, ofschoon
aan het slot misschien al te scherp uitgedrukten , wenk van iemand
dien ik zelden citeer, van Renan, in een beoordeeling der Mémoires
van Guizot. "La politique ne comporte gnère la haute et facile
impartialité de l'histoire; la pl'étention à l'infaillibililé, si blessante
aux yeux de la critiqlle, est comme une réponse ohligée à la morgue
hypocrite des partis. L'aveu candide d'une erreur n'exciterait qll'une
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~uperbe pitié che7. la vanité jalouse ou la médiocrité présomptueuse,

et si quelqu'un osait dire à ses avengles détractellrs: "Que celui
d'entre vons qui est sans péché me jette la première pierre, " une
tronpc de fous s'avanceraient hardiment pour Ie lapider."

Als slotbemerking , voegde ik er bij:
"Inderdaad van "onheilig vuur" te sp.reken is gewaagd, als men
van talrijke wederpartijders, allen met volkomen zuiverheid van begin.
seis en bedoelingen, omringd is."

Niets van dit alles vind ik bij Dr. Jonckbloet. Enkel
dezelfde misvatting van NO. XVIII waartegen ik in NO. XIX
reeds opkwam.
Al wat ik bijgebragt heb, is ontleend uit het eerste
hoofdstuk van de Studie. Dezelfde soort van bestrijding
maakt den inhoud van het geheele werk uit. Zoo schrijft,
over en tegen mij, een geleerd, een scherpzinnig, een welwillend volksvertegenwoordiger, iemand die bij uitstek deskundig wordt gerekend en gezag heeft. Doch nu mag ik,
nu moet ik vragen, met het oog op een serieus de?at in
de Tweede Kamer, of ik onlangs, bij de aanvaarding van het
mandaat, ten onregte schreef? 11 Juist de voorname reden
mijner langdurige aarzeling is dat ik van de mogelijkheid
van zoodanig debat niet overtuigd ben. Niet overtuigd. Zoo,
niet enkel de radicale dagbladpers, maar mannen van uitstekend talent en welverdiend gezag voortgaan mij te bestrijden
met redeneringen, waarin zich de oppervlakkigheid hunner
kennisneming van het onderwerp openbaart. 11 1
I De kolossale .ytrijdmachine (XVIII, 7) van Dr. Jonckbloet, moet,
zoo men de bestudering van de onderwijsquestie begeert, in haar wezen.
1ijke purtée ter toetsing worden gebragt. Zie cene bijdrage voor dit
onderzoek in de JTaria.
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Duarbij liet ik toen volgen (en zoo kom ik tot het onder'werp van dit :vertoog, het volk achter de kiezers, terug):
'I' Van de mogelijkheid eener Brnatige discussie ben ik evenmin overtuigd, zoo, door de kiezers en door het volk achter
·de lciezera, op den loep van een gedachten wisseling over
de teederste en heiligste belangen der Natie niet of weinig
gelet wordt."
Dr. Jonckbloet citeert desaangaande van mij ook nog dit:
" De bevoegdheid van de zoogenaamde lagere sl an den om, in
deze volkszaak, tevens zaak van elk christelijk gezin. oordeel
te vellen. heb ik telkens. ook in de Kamer. gehandhaafd. Ook
bij ambachtsman en daglooner is het oordeel dikwerf zeer juist
omtrent vragen welke met· hart en geweten. met geloof en christelijke pligtsbetrachting in verband staan."

Wat doet nu mijn bestrijder? hij leidt hieruit af, wat
voorzeker niet in mijne bedoeling ligt, dat ik die populaire
kennisneming tot e;cegeae en wetainterpretatie uitstrek.
Ne6D. dat niet; maar ook de mcej;t eenvoudige christen
gevoelt het onverdragelijke van het omegt dat hem geschiedt, wanneer gij, door uwe exegese en wetsinterpretatie, het zielevoedsel , in kerk en school, aan hem en aan
zijne kinderen ontneemt.
In een volgend nummer deel ik hierover eenige wenken
meê, niet van een geleerde, maar van een burgerman. Van
een burgerman, zoo als er, dit erken ik, niet velen zij 11 ,
maar wiens degelijke christelijke taal (thans welligt nog
meer dan bij zijn leven) onder alle rangen en standen,
weêrklank vinden zal in veler hart.

VARIA.

*** BESTUDERING EN DR. JONCKBLOET. - Tot dus ver heeft Dr.
JOllckbloet lIIet voorbedaohten rade, zoo als bij (bb;. 6) te kenn~1l
geeft, in 't geheel geen deel genomen in de Tweede Kamer aan bet,
debat over de onderwijsquestie. Voortaan evenwel mogen wij van hem
die, meer dan menig ander, het vraagstuk ondereoeht heeft, het
tegendeel te gemoet zien,
Dubbel aangenaam zal bet lIIij zijn, wanneer alsdan zijne Studie
hem, ook ten gevolge der kritiek, tot nader bestudBring zal hebben gebragt.
Meermalen· reeds heb ik mij veroorloofd hem oenige bedenkingen
tll onderwerpen.
Over bijzonderbeden. Anderen hebben den algemeenen indruk
medegedeeld dien bij hen de lezing gemaakt heeft.
Graaf v. Zuylen zegt. er van: "De schoolwet-agitatie te vereenzelvigen met de alltirevollltionaire partij en die partij dan voor toe
stellen als anti· nationaal , ziedaar, zoo ik mij niet bedrieg, bet·
stelsel van den schrijver der "Studie.""
Mr. van Bemmelen, dezelfde door wiens keurig opstel over art. 82
der Grondwet, de vroeger zoo spraakzame wederpartijders tot zwijgen.
werden genoopt, laat zich aldus uit:
"De, zoo als van den schrijver te verwachten was', wel geschrevene en lijvige (290 bladz.) Studie over de sckoolwet-agitatie is eene
met tallooze aanhalingen verrijkte metaphrase van hetgeen ik eldel's
eene theoretische dwaling van den minister Thorbeeke noemde: het.
dellkbeeld, dat onze st.aatsscholen niet godsdienstloos en zelfs in zekere
mate ckristelijk zijn, een denkbeeld steunende op de verwarring
tusschen godsdienst en moraal, op het droombeeld van een ckristen-

dom boven glJioqfsuerdeeldkeid."
lIet lrlaandsc1trijt voor CkrMelij1ce opvoeding (Junij) stemt in het
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kort begrip (rélumé) van het uitvoerig geschrift met Mr. v. Bemmelen
volkomen overeen. Het komt op reeds tegen den titel:
,,'t Boek heet eene Studie, maar dat is het niet. Het resultaat toch
waartoe Dr. Jonckbloet komt, is niet de vrucht van onbevàngen en
naauwgezet onderzoek, 't ontwikkelt zich niet geleidelijk, als voor
het oog zijner lezers, uit de opeenvolgende feitrll, zoodat deze nog, eer
zij de 290 bladzijden gelezen hebben, nitroepen: ja, 't is zoo en
niet anders! Neen, Dr. J onckbloet stelt dat resultaat voorop, hij
wil, hij moet er toe komen, hij betwijfelt het regtmatige van de
klagten der minderheid (blz. 2), veroordeelt alles wat het zijne !liet
is, en geeft eigenlijk niets anders dan eene met honderde aanhalingen
verrijkte verduidelijking of wilt ge, omscbrijving en uitbreiding van
Thorbeeke's beweren, dat onze openbare scholen niet godsdienstlolJs,
dat zij zelfs christelijk zijn."
Erger is wat volgt.
"Voor de bedenkingen en de wenschen der minderheid heeft hij
oor noch oog, al zijn het ook gemoedelijke bedenkingen en wenschen, al zijn het in den waren zin des woords gewetensbezwaren;
hij, die hunnr. regtmatigheid betwijfelt, hij telt ze niet; als hij en
de zijnen maar hebben wat zij wenseben, wat gaat het hem dan
aan, wordt al een ander in zijne innigste overtuigingen gekrenkt!
Houdt nogtans de minderheid zich stil, doodstil, moeit zij zich niet
met de verkiezingen, maakt zij geen gebruik van hare constitut.ionele
regten, laat zij drukpers, petitionnement en wat des meer zij ongebruikt, laat zij de geheele leiding der zaak aan de liberalen over, nu ja, dan wil hij haar het leven, ook zelfs in 't stuk van onderwijs
eenige vrijheid laten, - en wat wel het meeste zegt, met de zijnen
el' over gaan denken en praten, of er dan geen middel te vinden
is, om eenmaal aan hare wenschen te gemoet te komen. Maar voor
alsnog moet het bij denken en praten blijven, voor 't doen is dc
tijd nog niet daar, nog in lang niet daar, misschien in de volgende
eeuw nog niet daar."
Scherp is het, maar kan, zoolang zijdelingsche gewetensdwang niet
ophoudt, een kreet der smarte ten kwade worden geduid?
Dr. Jonckbloet bedenke, vooreerst, nat hier eigenlijk niets meer
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gezegd is dan in het
die Stillen im Lande
ten anderen, dat de
van Otterloo. onder
teld wordt.

***

MIJNE

treffende motto van graaf van Zuylen (" W eUIl
sich im Stillen halten, so mögen sie leben").
redacteur van het Maandschrift, de heer M. D.
de eerste opvoedkundigen van Nederland ge-

ORTHODOXE

DOGMATIEK

VOLGENS DR. JONCKBLOET. -

Zeer zou ik weuschen dat het Maandschrift voor Christelijke opvoeding
telkens met aandacht gelezen wierd door elk, vriend of tegenpartijder , wien het om aanvankelijke bestudering der onderwijsquestie
te doen is.
Zie hier wederom een voorbeeld van welverdiende en welgeslaagde
teregtwijzing.
Hoe velen zijn er onder onze bestrijders die meenen dat het ons,
onder het ijveren voor Christendom, slechts om den triumf eener
individuële opvatting te doen is!
Meermalen heeft Thorbecke mij dit voorgeworpen. Ditmaal, als had
ik er nooit op geantwoord, schrijft Dr. J on ck blo et :
" N u is 't waar, dat de heer Groen het begrip van godsdienst bepaaldelijk beperkt binnen den kring van zijne dogmatiek, terwijl bij
onder Christendont alleen zijne eigene orthodoxe opvatting verstaat. Hij komt er openlijk voor uit. Niet lang geleden nog predikte
hij: "" De godsdienst, het lcerlcgeloof is ons politiek partij-vaandel
geworden." "
Het Maandschrift maakt op deze asseveratie nu is " waar, de
kantteekening Zou 't waar zUn f' en beweert dat het niet waar is.
"Lezen we dit gezegde na op de plaats door Dr. Jonckbloet
aangewezen, - .dan de Kiezers, No. X, dan zien we dadelijk dat
het voorkomt in eene opwekking aan elk geloovige, "die den Zone
Gods helijdt," tot welke kerk bij ook behoore, Roomsch-Katholiek
of Protestant, om deel te nemen in den strijd tegen het meer en
meer veldwinnend ongeloof. Godsdienst, kerkgeloof, doelt bier zoo
duidelijk op het bovennatuurlijke in het Christendom, dus op deu
gemeenscbappelijken grondslag van alle kerkgenootschappen, dat men
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waarlijk niet weet wat er van te denken, ziet men hoe Dr. Jonckbloet hier aan zijne lezel's, - die natuurlijker wijze zijne aanhalingen en verwijzing'l.n niet knnnen of niet willen naslaan, - wil doen
gelooven, dat er sprake is niet van het gemeenschappelijk geloof
van alle kerkgenootschappen, maar van de individuële opvatting van
den heer Groen."
Mij dunkt dat ook dezc teregtwijzing rectificatie aan den auteur
der Studie voorschrijft. Alleen hij wit doen geloove16 is mij (met betrekking tot Dr. Jonckbloet) te hard. Dan zou er geen spraak meer
knnnen zijn van de edelmoedige waardering die ik vroeger met
zooveel genoegen deed uitkomen, en waaraan ik thans nog zoo gaarne
vasthoud.

***

na.

JONCKBLOET EN HET KAB:INETSPROGBAM. Aan mijne
in het ministerie, vooral aan den schrijver van Agitatie en
pl~f/t8betrachting, moet ik" als nlaatstaf van onze gewijzigde verhouding omtrent de onderwijsqnaestie, doen opmerken, dat zelfs het
program van 4 Jnnij, waarin, des noods, ik gezind ben te berusten,
in welwillende bereidvaardigbeid jnist zoover gaat als dat van den
ambtgenoot tegen wien evengemelde brochure gerigt is, en dien wij,
vóór 1 J ulij • gezamenlijk als een onzer meest gedecideerde tegenstanders hebben beschouwd.
Inderdaad opmerkelijk en treffend is de overeenstemming.
Aldus lnidt de zinsneê:
"Ik zou mij gelukkig aohten, - want ik zou meen en een onberekenbare dienst aan mijn vaderland te bewijzen, - indien ik op
eenigerlei wijza kon meêwerken om dat vuur, dat het land in laaye
vlam drcig1; te zetten. te helpen blu9schen; om den bestaanden strijd
tlOO ta beslechten, dat alle partijen bevredigd waren; dat t2gcllIoet
gekomen. werd aan rechtmatig-e grieven de'!' minderheid, zoo ZE ER ZIJN.
zonder dat bij de flllI6rrJerheid redtmtltig ongenoege7t en bezorgdheid
werd 0PfleweJefl."
Bijkan9 zou' men den redenaarva'n 4 Jnnij' verdenken van plagiaat.

vri~nden
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Dan volgt er: "Ik kan intusschen niet ontveinzen, dat ik vrees,
dat zoodanig vooruitzicht vooralsnog een, ik zou haast zeggen onbereikbaar ideaal, wellicht eene illusie is." Laat ons hopen dat dit
althans de verborgen zin van het kabinetsprogram niet is.

*'**'

DE TIJD EN DE SCHOOLWET.

In de Haarlemsch6 Courant van 28 Julij leest men: "De Tijd
houdt vol, dat de openbare school, waarin de kinderen, buiten, de
geloofswaarheid om, tot deugd en zedelijkheid worden opgeleid,
eene gevaarlijke m:tesckool moet worden genoemd, die het geloof
niet alleen Ilal verzwijgen, maar ook zal verminken. Het blad
beroept zich op het door den belgischen bisschop Decbamps laatstelijk uitgevaardigde Vasten-malld'ament, waar~ die prelaat met
klem van redenen betoogt, dat het eene bepaalde onmogelijkheid
is. lager, middelbaar of hooger onderwijs te geven zonder de godsdienst, het christendom aan te roeren. Men kan onder anderen
geen onderwijs in de geschiedenis geven zonder de godsdienst,
het christendom te erkennen of te loochenen. Evenmin kan, afgescheiden van het geloof, onderwijs in de zedeleer worden gegeven,
immers zij, die eene zedeleer omhelzen, welke van het g-elooC
onafhankelijk is, verzaken openlijk het geloof. De bisschop zet
ten slotte uiteen, dat het 1)001' de ouders koog tijd wordt kunne
fout in te zien, en te bedenken, dat zij eenmaal rekenschap zullen
hebben te geven van eene handeling, waardoor zij hunne kinderen
zullen hebben prijs gegeven aan het duister van den twijfel of aan
het drieste ongeloof. - De Tijd geeft toe, dat het gevaar der
neutrale school grooter is in België dan in Ned'erland,' inaar maakt
de aanmerking, flat ket stelsel in beide landen' Aetz"dlfile is .. zhadat
de door den belgischen prelaat genezigd~ uitdrnkkin~en geheel
VII." totpas8ing' zijn op' de opeKblJr~ g6m'engde' 8ckoor Me,.' tiJ lande."
Nog me1kwaardiger is het I»I'tik~l dat ds Häa,.lemaoke Courant
van 30 Junij extractsgewijs meêdeelt.
"Het katholieke hoofdorgaan de Tijd doet uitkomen, dat de
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groote fout der wetgeving van 1857 hierin bestaat, dat zij uitgaat
van het beginsel, dat de Staat te zorgen heeft voor onderwijs en
opvoeding van het geheele volk, en uit dien hoofde ook scholen
moet oprigten, die voor het geheele volk bruikbaar zijn. Een eerst
vereisehte is, dat aan de school een algemeene rigting wordt gegeven; doch zoodanige rigting bestaat niet, althans niet op zedelijk
gebied. Elke rigting, die men volgt, zal zijn van exclusivcn aard
en zal van de school eene partijschool maken .. De tegenwoordige
school is niet die der geheele natie, niet die der katholieken, niet
die van de meerderheid der protestanten; zij is de school eeller
derde rigting, en daarom heeft de wet van 1857 ware sectescholen
in het leven geroepen. De Tijd komt tot de slotsom, dat, vermits
algemeene zedeleer en algemeene godsdienst nergens gevonden
worden, de Staat nimmer onderwijs mag geven, omdat zijne school
nimmer goed kan zijn, De Staat moet slechts dáár ondersteunen,
waar de bijzondere krachten ontoereikend zijn. Het Katholieke
hoofdorgaan formuleert zijn programma, zijnde het eenige middel
om het onderwijs in Nederland op eene allen bevredigende wijze te
regelen, aldns: " Volkomen vrijheid van onderwijs, met onderstenning
van den Staat, waar zij noodig, en aanvulling van staatswege,
waar dit noodzakelijk is.""
Uitnemend, maar niet verkrijgbaar, zonder herziening van art. 194
der grondwet.
De schoolwet een partij-wet; de staatssehool een s6cteschool der
modernen. - Ziedaar den t.oestand waarin de zoogenaamde transactie
van 1857, tusschen de liberale of radicale en de groot8 protestantsche partij, eene te vergeefs tegen die jammerlijke strekking worstelende Natie gebragt heeft.
De geregelde opneming in 81/Ien,o van dergelijke artikelen in
onze christelijke weekbladen zou eene uitnemende bijdrage zijn ter
bestudering van de onderwijsqnestie. Ik mag de vrees niet verbergen dat men, in het onopgemerkt lat.en van datgene waarvan
reeds de e/lflfJoudig6 overneming hoogst nuttig zijn zou, veel, zeer
veel, dat zonder eenige moeite zou kunnen gedaan worden, verzuimt.
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DE EERSTE KAMER EN DE BLIJDE INKOMST VAN HET KABINET.-

"Meaaurcs not men is mijne leus," zegt de heer Duymaer v. Twist.
Uitnemend; wanneer het beteekent dat men niet uit kleingeestigen
naijver of partijzuchtige speculatie, verwerpt wat met het algemeen
belang overeenkomt, of aanneemt wat daarmeê in strijd is.
En wanneer men niet vergeet dat trouw aan beginsels en antecedenten eene niet onverschillige zaak is, ook voor het algemeen
belang.
Ik durf het niet een bewijs noemen van echt-constitutionelen
zin dat, in de Eerste Kamer, zelfs onder het aanhooren van den
heer Heemskerk Azn., het contrast van dergelijke homogeneïteit met
overbekende antecedenten het algemeen genoegen der Blijde Inkomst geen oogenblik verstoord heeft. Is dit goedkeuring der Kamer, of
zou het medepligtigheid kunnen worden aan hetgeen ook zij afkeurt?
Hier past het woord van Guizot over les grandB parti8 politiquel.
Met .. grands partis ," bedoelt hij (in tegenstelling met coteriën
door eigenbelang geleid), rigtingen wier kracht met beginselen in
verband is; 9,001e partijen dus ook in een kle!'n land.
Van die partijen, waarin niet kleingeestigheid den toon geeft, schrijft
hij: "Le gouvernement représentatif n'est possible régulièrement,
efficacement, que par la formation des grands partis politiques, et
les grands partis politiques ne sont possibles que par Ie sérieuiC el
la l'IDÉLITÉ dans les eniagements politiques."

*'** CHRISTELIJKE REACTIE. - Weinig baat reactie (der liberaalconservatieven) op een verderfelijke heIJing ,waarop men straks, door
de kracht der wanbegrippen, lIlet des te sneller vooruitgang ijlt
naar den afgrond; maar heilrijk is een reactie die van den dwaalweg
op hllt regte spoor brengt.
Ik zou dit naauwelijks aan het" denkend gedeelte der Natie" durven
voorleggen, zoo ik niet juist, in een der laatste DOlIlmers van /a
Revue dcs Deua:-Molldes (art.ikel van Saint.René 1.'aillandier) dit las:
"Convient.j] qu'un pe1l8e1tr se Iaisse eft'rayer par les mots P . .. II
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y a des réad/olls fllnestès et des réactions fécondes. C'est folie aS8U'
rément que de prétendre remonter Ie courant des idécs: on n'arrêtc
pas Ie genre humain, et ceux qui tentent ces aventures y périssent

tOt ou tud; mais quand une nation, 6ntraÎnée dans la nuit de la
mort, rentre librement, spontanément dans la voie de la liberté
et de la vie, si c'est là une ,.laction, a,vouez que les réaetio118 de
ce genre sont la condition du salut."
Dit geeft mij moed om in 1866 (al. zou er tegen m~n l'eactiJ'
uair-zijn een lnide kreet van afkeuring der liberalistische pers op·
gaan), nogmaals tc herhalen wat ik in 1856 uit een bladzij van
1850 ter neêr schreef.
"Ik durf niet bepalen hoe ver men, in onze dagèn, onder den
veelbelovend en toestel van constitutionele vormen, in het miskenlJen
van de behoeften en wen5chen en pligten eener Natie kan gaan.
Evenwel ik geef, llll vooral, de boop niet op, die ik in 1850 genit
heb. "CHRIS:rELIJKE REACTIE, in den goeden zin van het woord, zal
welligt, ook hier, het gevolg zijn van de strekking om het Christe·
lijk geloof uit het opellbaar leven der Natie te' verbannen; om dil
Christelijke kerk, enkel als een van Staatswege getolereerd genoot·
schap, te beschouwen; om de grondwettige gelijkstelling der gezind.
heden ter ondermijning en vernietiging van hetgeen aan alle gezind·
heden dierbaar is, te doen strekken; om een nationaal schoolwezen
in te voeren, on/lruikbaar voor al wig getrouw verlangt t8 zijn aan
het geloof dat hij belijdt; om roomsehen en protestanten op een
wijs vereenlgd te houden welke meer dan ooit in de tegenwoordige
omstandigheden, hen zoo tegen den Staat als tegen elkander verbittert; om hen gezamenlijk te onderwerpen aan een algemeen Chris·
tendom waarvan de gebalte dagelijks meer aan het licht komt; of
wel om de hervormden tot een opvoeding te dwingen, waarbU het
gebruik van den Bijbel, en het onverminkte verhaal der geschiedeniJ
va,j het Land, en de lof dea Heel'en, en de aanroeping van zijn
naam, een wanbedrijf wordt. De voordragt en aanvankelijke doordrijving van maatregelen in dien zin zou, dunkt me. het meest
krachtige middel kunnen zijn om spoedig te doen blijken dat er
ook hier nog een overblijfsel is van die Christelijke trouwen vcêr·
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kracht welke, gedachtig aan het "vreest God, eert den Koning," de
regten niet opgeeft, voor wier handhaving en gebruik men, met
het oog op het burgerschap der Hemelen, verantwoordelijk is.""

lil",'" OF DE GRAAF VAN ZUYLEN EEN ANTIREVOLUTIONAIR IS?

Eene thans niet onbelangrijke, maar inzonderheid voor mij teedere
vraag, voor beantwoording ter loops niet vatbaar. Mijne gemotiveerde
meening desaangaande deel ik, is het mij doenlijk, eer de Kamer
bijeenkomt, meê. Voorloopig dit slechts. Aan de opregtheid der
ontkentenis kan, bij mij althans, geen zweem van twijfel bestaan;
maar iemand kan, meer dan hij zelf vermoedt, onder den invloed
staan van eene rigting, wier eigenaardigheid hij miskent. Antirevolutionair is, in den grond der zaak en in de hoofdgedacht.e, ieder
Christen. Voor het betoog van dit paradox verwijs ik naar de (in
] 83] geleverde en later vooral in Ongeloof en Revolutie uitgewerkte)
schets der antirevolutionaire beginsels. - Dit daargelaten, zal thans
deze verklaring genoeg zijn: Ik durf niet beweren dat het raadzaam
was lid te worden van een kabinet, welks zamenstelling het onverwijld accentueren van deze negatieve hoedanigheid (niet-antirevolutionair) voorschreef; desniettemin erken ik (ten overvloede, voor
wie dit noodig mogt achten) dat, ook in mijne schatting, de
heer van Zuylen, in den zin waartegen hij protest aanteekent, nooit
antirevolutionair gewee.st is.

"'",'" BIJEENROEPING DER TWEEDE KAMER. Men ziet die spoedig
te gemoet. Reeds verkondigen onze wederpartijders, in hun medelijden voor mij (votre compassioll part d'un bon naturel) dat ik allezins
reden heb, bij het aanstaande debat over de kabinetsformatie, tot
felle bestrijding van een bewind dat tegen mij partij kiest. Doch
a. zal er, na de verklaringen van 4 en 7 J nnij, voor velen zoo
welkom, dergelijk debat zijn?
b. zoo ja, is het niet ligt lUogelijk, naar den aard der ?leder-
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landsch-parlementaire voortvarendheid, dat vóór het onderzoek der
geloofsbrieven van de nieuwe leden, de kennismaking met het kabinet
reeds afgeloopen zij?
c. is er reden om te onderstellen dat ik casu quo, niet in de
Kamer evenzeer als buiten de Kamer, zou trachten getrouw te zijn
aan hetgeen door mij (p. 97) op den voorgrond gesteld is: "Met groote
behoedzaamheid moet ik thans, in het spreken zoo wel als in het
niet· spreken te werk gaan. Zeer ligt zou ik jegens mijne vrienden
te scherp kunnen zijn; zeer ligt (en dit ilOU ik, nu vooral, nog
meer betreurenswaard achten) ontrouw worden aan de mij opgelegde
tuak. - Al wat grievend zijn zon, stel ik, zooveel doenlijk, ter zij.
Ik houd mij overtuigd dat zij, niet met voorbedachten rade, maar
door overhaasting van kabinetsformatie en kabinetsprogram , tot
uitkomsten gebragt zijn m. i. zeer schadelijk voor de belan.gen vau
Kerk en Vaderland."
'8

Hage, 3 Julij 1866.
GROEN VAN PRINSTERER.
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