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IN MOEDEltJ.AND EN KOLONIE ÉÉN STRIJD.

Het koloniaal vraag8tuk zou, dacht men, een afleiding
l.Ün van de onderwij8que8tie, een bliksem-afleider voor
schoolwet-agitatie en kiezers-overleg.
Het tegendeel is blijkbaar. Dag aan dag heeft de merk ..
waardige discussie het bewijs geleverd der een zeI vigheid
van den strijd in tweederlei vorm.
Hieraan zij op twaalf Junij de kiezer gedachtig. Het
alternatief is al dan niet 8choolwetherziening .? ja; maar tevens,
in ~it ééne vraagstuk, het al dan niet ondersteunen van
eene politiek, dezelfde voor moederland en koloIlie, maar
die zich (van rigtingen, niet van per80nen spreek ik) in
het kol~niaal vraagstuk, nu vooral, als radicale, in de onderwijsquestie, nu vooral, als antichriatelijke politiek ,openbaart.

Hervorming en beachaving wil men. Hier en aan den
overkant der zee. Doch welk eene? hierover moet door den
kiezer uitspraak worden gedaan. Met het oog op de strijdige
beteekenis van elk dezer woorden, in tweederlei woordenboek.

Hervorming. Welk eene? wier voorwaarde ter verbetering
behoud is, of die, om naar willekeur te herbouwen, met
slooping begint? hervorming die op verkregenregten en
volkseigen aardigheden let, Of die 7.e aan het alvermogen
der wet prijs geeft?
In Nederland, zoowel als in nederlandsch Indie, geldt
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dit.'rhans trad de vermetelheid der radicale rigting
onverholen te voorsch~jn in de behandeling aan de javaans~he be,volking toegedacht; maar dezelfde vrijzinnige. fat·
fat7!()enering verraadt zich in eene schoolwet die het volksgeloof, als sectarisch, uit de volksopvoeding verbant.

Be.8chav'ing. Welk ééne? ckri8telijk of antickri8telij1c?
Wilt het radicalisme, als moderne rigting, begeert, is in
Nederland zelf niet twijfelachtig. Ook in nederlandsch
Indie, verandert het ongeloof niet van natuur. De tegen -.,
stelling is niet meer tusschen eon conaervatiame dat, uit
jammerlijke vreesachtigheid, veel te lang evangelisatie belet
heeft, en eeu liberaliame, dat uit theorie of uit berekening,
om der vrijheidswille misschien, althans niet om des geloofs·
geloofswille; zich welwillender voordeed.
De gewijzigde aard en verhouding der partijen is, ook
wat Indië betreft, zoowel uit de memorie, door den 'heer
~euchenius onderteekend , als uit het over en weêr in de
Kamer gezegde, onmiskenbaar.
Het alternatief, ook voor Indie, kan niet korter en krachtiger tevens worden uitgedrukt dan aldus:
"Alleen die beschaving, welke in de erkenning van Christus als
den Zoon des levenden Gods haren grond vindt en tot Hem opleidt,
is. Gode welgevallig en den mensch tot zegen.
Maar de beschaving, welke van een Christen·volk uitgaande, met
de verloochening van den Zaligmaker der wereld begint, is een
terugtred naar het heidendom in zijn afzigtelijksten vorm en wordt,
lils den Heer een grnwel, een iegelijk volk tot verderf.
Welke van die twee voor Indië zal gekozen worden, is beslissend
voor zijne en Nederlands toekomst."
15 Mei 1866.
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In het merkwaardig programma der conservatieven over
de onclerwijsqueslie 1 heb ik aanvankel\jke en ondubbelzinJlige toenadering en eensgezindheid allezins gew·aardeerd. !
Doch des te meer pr\js stel ik tevens op vrijmoedigheid
van wederzi.idsch overleg; niet ter ontijdige kritiek van
gedane zahn die geen keer hebben, maar om tijdig te
overwegen, naar aanleiding van het gebeurde, wat voortaan
vereischt wordt, zullen wij te zamen iets meer dan een
parti clé80lé z\jn. Daarom heb ik mij veroorloofd te schrijven: 11 Het artikel is te slap. Het maakt van het tot dus
ver door de conservatieven verrigte al te veel ophef. Bet
ziet aldus den omvang van hetgeen verzttimd werd, voorbij."
De twee eerste bedenkingen zijn door mij toegelicht.
Thans kom ik tot de derde, in verband met de verkiezingen en met de kabinetsqztestie, van het meeste gewigt.
Ik mag, nu vooral, ni ct ontveinzen dat er veel, zeer
veel verzuimd is.
Ook en bepaaldelijk in deze zitting.
Vooral betreur ik de niet-indiening van het drieledig
Voorstel, waarop ik jaren achtereen wees, en dat ik ten overvloede (herinnering is hier te lande niet kwaad) hierbij voeg:
"Art. 1. In art. 23 valt (uit de woorden opleiding tot alle Chri,·
telijke maatschappelijke deugden) het woord Christelijke weg.
I
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Dagblad vaJl ' s Grave111!(l!Je van 27 April.
Zie XIX en xx.
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A.rt. 2. Bij art. 24 wordt gevoegd: "kerkelijke bedieningen zijn
'voortaan met het openbaar onderwijzersambt onvereenigbaar."
Art. 3. De eerste alinea in art. 33 (" Ter t.egemoetkoming in
deze kosten kan eene bijdrage voor ieder schoolgaand kind worden
geheven") wordt, aldus vervangen:. "Ter tegemoetkoming in deze
kosten wordt eene bijdrage geheven voor ieder schoolgaand kiIld. Aan
minvermogenden kan van deze bijdrage vrijstelling worden verleend. "

Ziedaar het zoo lang reeds ter sprake ,desniettemin 110g
niet ter tafel gebragte Voorstel. Ik had mij met deindiening gevleid. De bekwame steller van het partiéel programma
iil het ])agblad gevoelt dit. Sedert geruimen tijd zwerg
ik met' opzet er van; maar, niet gedachtig aan het qui
a'e:ccuae 8'accuae, neemt hij het op voor. de conservatieven
en attaqueert mij. Om zelfs den schijn te vermijden van
z~in argumentatie door inkorting te verzwakken, geef ik
het geheele polemisch-apologetische fragment.
"Het is waar, de heer Groen voel t ons te gemoet, :. " U we adhaesie
heeft iich tot dusver alleen door woorden geopenbaard. Waarom niet
gehandeld, waarom geen voorstel gedaan P" Wij gelooven tegen dat
verwijt .te mogen wijzen op de stemming van 14 Maart 11. I Wij
zouden ook het verwijt kunnen terugkaatsen en vragen: waarom,
door de nederlegging van uw parlementair mandaat, u zelven
zelveIl
in de onmogelijkheid gesteld om een voorstel te doen?:i Maal' wij
Die verwijzing is overtollig. Ik zag deze st.emming niet voorbij
8-15). Het was dezelfde discussie, nallr aanleiding waarvan
zich de internationale vraag van parlementaire politie voorgedaan
heeft: "Is beleediging van een afwezige, al of niet oud-lid der
kamer, loyoaU" (XIV, 16-21.)
1

('XIV,

= Door die vermeende terugkaatsing wordt ik niet geraakt.;
mijn wijken uit de kamer was voorbereiding om een gewigtigel'
\'oorstl'l te doen.

5
Vl'agCll bovendi(tII: zou het in bet. belang der zaak zijn, indien
me een voorstel tot herziening der wet van 1857, in welken zin

cn dGlor wien ook, ware gedaan? Wij willen nu niet eens ons
beroepen op de koloniale quaestie, voorwaar ook niet onbelangrijk,
welke nu, meer dan alles, dadelijke oplossing vordert. Ji Maar wij
meenen In gemoede dat men door eene ontijdige handeling niet zelden
celle goede zaak meer schaadt. dan bevoordeelt. OndersteTt: er ware
rn deze zitting epnig voorstel tot wijziging der schoolwet gedaan. Zou
Incn llIeenw dat het op dit oogenblik en in deze Kamer veelkaus
had van te worden aangenomen? En zou dan· dool' de verweFpirrg
vall het voorstel de zaak niet veel verder zijn teruggesehoven dan
het. punt waarop zij thans gebragt is? Is het niet een regel der
krijgskunde, ook geldende in de parlementaire taktiek, dat men dáár,
,vaar men veld wint, zich wachtel!. moel; door ontijdige en voorba"rige
handeling dat aanvankelijk voordeel op het spel te zetten? Wij voor
ons, terwijl wij met groote belangstelling de beweging gadeslaan, die
cene verbeterde sehoolwetgeving en, in ieder geval, eene meer billijke
toepassing der bestaande wet ten doel heeft, verheugen ons dat die
clie
tot. dusver tot geenerlei voorstel heeft geleid. Wij achten het vraagstuk nog niet rijp om in de Kamer gebragt te worden, nog niet voor
pruetisebe oplossing vatbaar. Terwill toeh zeer velen het eens zijn
omtrent de noodzakelijkheid van verbetering, is men. omtrent het
meest geschikte middel van herstel alsnog tot geene eenstemmigheid
gekomen. De overtuiging te versterken dat de wet van 18&7 in enkele
opzigten verkeerd werkt en behoort te worden herzien, die overtuigiug al meer en meer veld te doen winnen, dan de middelen te
ging
overwegen die tot herstel knnnen leiden, en eindelijk die middelen
in een wetsontwerp te formuleren, zietdllar den geleidelijk en weg ,
dien deze zaak, even als alle andere, zal zij gelukken, behoort t.e
doorloopen. "

De ganschc redenering heb

ik overgenomen, en leg

lOok voor het koloniale vraagstuk zou de behandeling van hel
conservatievcn hebben verduhbeld.
verduhheld.
Voorstel de kracht der conservatieven
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gaarne de verklaring af, dat bedachtzaamheid raadzaam en
overUling afkeurenswaard is j maar
Vooreerst, komt het er op aan welk voorstel men bedoelt;
Ten anderen. mag ik niet verzwijgen, al schijnt het
ongerijmd, dat zelfs de zekerheid der verwerping een reden
te meer kan zijn om een voorstel te doen.
Dit slechts in 't voorbijgaan, ter aanwijzing dat wij een
weinig dieper moeten treden iu de beschouwing van dcn
politieken toestand.

Thans (dit mag ik voorop stellen) ontwaart de conservatieve rigting dat de schoolquestie de kabinetsquestie bij
uitnemendheid is; dat daarin, tegen het thorbeckianisme,
door zamenwerking der christenen van elke gezindte, de
nationale kracht ligt.
Thans. Doch waarom niet sedert lang reeds? Het is, vóór
de opening der Staten-Generaal, duidelijk genoeg gezegu.
In Augustus 1865, ter bekwamer tijd. Wat ik zelf
gezegd heb, èn vroeger èn in Julij, laat ik daar. 1 Ik bedoel den brief van den amsterdamsehen correspondent in
Ze Journal de Bruxelles; minder, naar ik acht, voor de
Belgen dan voor de Hollanders bestemd; de uitnoodiging
uit Amsterdam over B;ussel, door de roomschgezinden aan
I Des begeerende , kan men het zien in het laatste nummer (xx)
Aan de kiezers. - Reeds toen had de Tijd verklaard: "Het bijzonder
onderwijs moet regtens boven elk ander staan. Het is hoofdzaak.
Het openbaar onderwijs kan slechts bij wijze van supplemettt worden
toegelaten. " - Reeds toen had de hoogleeraar Buys doen uitkomen dat
er in den strijd voor volI{omen vrijheid van onderwijs een kern van
waarheid ligt, welke althans tot op zokere hoogte, door zamenwer·
king !'un alle liberale elementett behoorde te worden erkend."
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de conservatieven, ook teIl blijke der afgf'leefdheid vun het
ministerie Thorbecke, gerigt. E:en opstel dat van helder
inzien in de landsgesteldheid en van schrandere politische
kansrekening blijk draagt. Na een inderdaad piquante schets,
van la 8ituat/on, volgt er:
"Dans cette sit,uatioll, I'oppositioll , gui s'use en aUaqlles partielles
et parfois puériles, aurait ponrtant une chance sérieuse de reprelldre
Ie pouvoir, si elle voulaitcbanger de taetique. Si elle unissait ses
efl'orts et s'emparait d'une grande question, propre à passionl1cr Ie
pays, au !ieu de harceler 11 toute occasion Ie ministère sur des
affaires de détail, nul doule qu'clle Ile réussît mieux."

Dit steunpunt der oppositie, dit middd van constitutionele volk8-agitatie en pligt\'óetracMing, 11 la grande questiOlt
propre à pa88ionner Ze pay8/f lag voor de hand. De briefschrijver, als of men ze nog zou ]wnnen voorbijzien, geeft
ze aan de hand; de onderwijsquestie is, als ware het,
voor u gemaakt! I! La qw,stion de l'enseignement semble
être faite pour lui servir de point d'appui."
Voortzetting en overneming van mijn arbeid.
"C'est en 18G6 quc Irs nou,elles élections pOli!' Ja Seconde Chalo,
bre doivent avoir lieu. Si I'opposition, d'ici là, prenait la question
de l'cilscignement à eoeur, annollÇ11llt bautement I'intention de poursuivre Ie remaniement de la loi qui Ja régit maintenant, dans un sens
équitable, de sorte que eette révision fit partie de son programme, je
lIe crains pas de lui pl'édire fju'elle dlspose.rait en 1866 dIJ la majol'ité
dan., le.v deux Chambres. S'il était dûment pl'onvé quc voter pour un
llIembre de l'oppositioll c'est se pronou'Jer pour la révision, les
élecLeurs catholiques se rangeraiellt du c6té des candidats antiministériels, qui jusqu'ici n'ont pil être écartés que gnlce à leurs votes .
.Je n'ose affirmel' que les chefs de I'opposition aient assez de
perspicacité politique pou!' bicil saisir ce quc la situatioll p!'éscllte
leur o/l're de chml('(:s favorahll's."
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Wel is waar éénc conditie kwam er b~j; want de man
is tegen mij fel.
" Pour réussir, i! faudl'ait que la direotion de cette question passat
des mains de M. Groen en celles de meneurs moins impopulail'es
chez les catboliques et les protestants libéraux. Les groenistes nc
sont pas faits pour être mis à la tête d'un mouvement, maïs ils
pourraient rendre des services notables en Ie secondant."

Die voorwaarde was geen bezwaar. Op mijne goedaardigheid kon rekening worden gemankt. Dat ik, in eene dergelijke zaak ,tot het wijlce1z voor zoowel als tot het dienen
van de conservatieven bereid hen, is uit mijne antecedenten
overvloedig beken It. Elken veldheer die mij waarborg gaf
van opregtheid, veerkracht en volharding, zou ik, voor de
overneming mijner taak dankbaar, hebben gevolgd.
Met gespannen verwachting zag ik de discussie over het
Adres te gemoet. Nu, dacht ik, zal de conservatieve rig·
ting toon en dat zij den wenk om zich te nationaliseren
gevat heeft. All! men aan een gestadig verband tusschell
volk en volksvertegenwoordiging eenige waardij hecht, dan
is, bij de heropening der Kamer, behandeling van hetgeen
de gemoederen bezig houdt. dan is ook partijteekening,
een eisch ~an het constitutionele staatsregt. Nu zal zij
dit inzien. Nu zal zij begrijpen dat de onmiddellijke formulering van een billijken en door een aanzienlijk gedeelte
der Natie hooggewaardeerden eiseh, in en buiten de Kamer
steun geeft. Nu eindelijk, maar nu voorzeker zal zij de
beteekenis, de portée leeren kennen van dit eerste parlementair bedrijf. Nu zal... maar neen I geen profetie, maar
fantazie was het. Altum silentium. Men liet het initiatief
aan mijn antirevolutionairen geestverwant en vriend.
Uitnemend kweet hij ûch van deze taak.
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Vooreerst, omdat hij het vraagstuk terstond in het hart
aangreep: is eene positi~j~gorl.y{Henstige basis onmisbaar of
overtollig? Ten anderen, omdat hij de onloochenbaarheid
cener ten onzen gunste gew~jzigde publieke opinie aan het
licht bragt.
Die krijgsbazuin zal weêrklank gehad hebben. Och, neen!
evenmin als weêrspl'aak.
Weinige dagen te voren schreef de Tijd:
"Ontbreekt het den oppositieleiders aan politiek inzigt? Gewis
neen. Misschien meer aan ernst, omdat zij welligt meer uit liifhebberij cn als bij wijze van uit8pan.~ing ten oorlog gaan tegen
ccn mau als Thorbeckc, die er aanspraak op maken mag dat men
tegen hem al de kracht van het politiek overleg aanwendt."

Men verwees, als naar gewoonte, van het Adres naar de
Begrooting. - Ik antwoordde, als naar gewoonte: tegenwoor-

dige slapheid is geen voorteekeJt

V(J,n

toekomstige kracht.

Aan het schermutselen bÜ de begrooting, heb ik echter,
zoo veel doenlijk, hulde gebragt.
"Door al de sprekers over de school wet werd begunstiging
het bijzonder onderwijs begeerd.
Door bijkans allen strenge handhavi~!fI valt de neutraliteit
staalsschool.
Er is herhaaldelijk gewezen op de leemten in artt. 23, 24 en
die aanleiding geven tot misbruik van de wet.
Aldus is er gesproken, en dit spreken reeds op zieh zelf is
,)él'1'igting. "

van
der

33,

ccn

'rot dus vel' zeide ik niets te veel. Daar heb ik geen
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berouw van. Maar, in die vaart een er blijmoedige beschouwing medegesleept, verviel ik tot overdrijving.
" Niet zoodanig ecne verrigting, dit is zoo, als het groole publiek
voor een praktisch resultaat houdt.
Ook hieraan evenwel zal het niet ontbreken. Allhans het schijnt
dat, ten gevolge van dit merkwaardig debat, te gemoet gezien
wordt het indienen, nog in deze zitting, van een Voorstel in den
zin en geest van hetgeen reeds in November 1862 ter sprake
gebragt werd.
Indien mijn gevoelen over de opportuniteit gevrnagd wordt, aarzel
ik niet te verklaren dat, na de voortreffelijke uiteenzetting onzer
bezwaren, het initiatief ter wegneming, naar mij voorkomt, in den
weg der parlementaire taktiek ligt. Voor zoodanig voorstel is hei
onderzoek, in en buiten de Kamer, tot rijpheid gebragt. "

In dit niet aarzelen ging ik, ten gevolge mijner panegyrische gemoedsstep1ming, te ver. Een onoverkomelijk bezwaar
was er.· Dit lag niet in de onrijpheid van het voorstel,
maar wèl in de houding der conservatieven, wier oppositie,
ook waar zij het felst was, zich in eene aanbeveling van
het onderwerp aan den minister! aan den minister zeg ik,
aan den minister Thorbecke! opgelost had, en door wie,
zoo w,j nog iets meer verlangd hadden, deze onvoldaanheid als verregaande ondankbaarheid ons in rekening ZO'u
gebragt zijn.
Nu wijst men buitendien op de discussie van 16 Maart
over art. 33 der wet,. over het kosteloos onderwijs. Op de
twintig stemmen voor het amendement.· Niet ten onregte.
Ook deze belangrijke en moedgevende discussie liet ik
niet onvermeld. I V ergelij kenderwijs met vroeger weêrstand
I

XIV,

S.
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of zwijgen, z:eer veel; maar welmg, zeer wellllg, verg'el ij-'
kenderwijs met hetgeen ik bedoeld en als verkrijgbaar
heschou wd had.

Wenig, zeer 'W Cl IlIg'. lnllrwrs de indiening van het voorstel in het begin der zittillg was het 1lli1timZbm van het
vereischte ter aanbinding' van een doeltrefl'enden· strijd.
Zij was de voorwaarde sine quá non voor het plan de campagne dat ik, reeds in 1864, met het oog op de verkiezingen van 1866, aan vriend cn vijand kenbaar gemaakt heb.
De Kamer, onder den invloed eener merkbaar gewijzigde
publieke opinie, te dwingen tot geregelde toetsing onzer
bezwaren, niet enkel tot incidentele gedachtenwisseling
van onuergesehikten aard, dit was het· wat mij noodig
toescheen. - Noodig;
Vooreerst, ter 8cltoolwet-agitatie, gelijk ik ze gewild
heb; ~at is, ter crnstige bestuderl:ng van het vraagstuk
dool' volksvertegenwoordiging en. volk. lIJ dit opzigt is
incidentele discussie, hoe belangr\jk, niet vergelijkbaar met
den regelmatigen afloop vau een parlementair onderzoek
ad hoc.
Ten anderen, ter voorlichting van de kiezers. Dan
zou er inderdaad voor hen, ter pligtvervulling, licht zijn
opgegaan over de vraag waar het op aankomt; of men al
dan niet, met de thorbeckiaansche rigting, handhaving
begeert van eeue verhouding tusschen bUzonder en openbaar
onderwijs, die op bederf der volksopvoeding en op wegcijfering deI' vrijheid van onderwijs nitloopt?
Ten derde, ook dit vooral mag ik niet verzwijgen, ter
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voorbereiding, kon het zijn, van de con8titutioneleinterventie van de Kroon. - Niet om uitkomst te zoeken in
een coup-il'état; die raadgeving laat ik over aan vrijzinnigetheoristen, overeenkomstig der liberalen leer en praktijk;
maar wèl, om, met het oog op art. 51 der grondwet ~
gebruik te maken van de bevoegdheid die art. 73 en
art. 70 verleent.
Hiermeê in verband heb ik een petitionnement niet ontraden in 't algemeen, maar enkel voor al8 nog. Er kunnen.
oogenhlikken zijn waarin de Koning, nazaat van hen hU
wie de leus Je maintiendrai! nooit in vergetelheid geraakt
is, en die zelf in 1856 voor de gewetensvrijheid opkwam,
zou wenschen, door een even ongedwongen als onbedwingbare nationale noodkreet, andermaal ter koninklij ke pligthetrachting te worden opgeroepen en gesteund.
Meermalen heb ik hierop gezinspeeld. - In September 1864.
"Ook aan den Koning kan worden gepetitioneerd.
De Kroon heeft het regt van ontbinding der Kamer. Vergeet, niet
dat Koning en Volk hebben geworsteld tegen het tot stand komen
ecner wet, die, op de openbare school het gebruik van den Bijbel
verbiedt." 1

ln October 1865.
"Zijn er niet ltistol'Îsche regten (op nederlandsohen bodem de gewetensvrijheid) waarop" zelfs niet met gemeen overleg van de drie
takken der wetgevende magt, inbreuk mag worden gemaakt P Is dit
gesohied, behoort dan niet -het initiatief der wetherziening , in naaln
van het volk, aan de Kroon, als haar regt on als haar plifJt, te
worden gevraagd P" 2
1

2

dan de Kiezers, x, 22.
Parlemelltaire Studiell en Schetsen,

1,

6.
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Niets werd mI,] III de Kamer door decorryfeën van het
liberalisme zoo ten kwade geduid als het ûnspelen op
deze koninklijke pligtbetrachting.

In een volgend nummer hoop ik opzettelijk terug te
komen op het hoofdargument dat mij voorgelegd werd.
" Onderstelt; er ware in deze zitting eenig voorstel tot. wijziging
der schoolwet gedaan. Zou men meenen dat het op dit oogenblik en
in deze Kamer veel kans had van te worden aangenomen? En zou
dan door de verwerping van het voorstel de zaak niet veel verder zijn
teruggeschoven dan het punt waarop 2:ij thans gebragt is? I

Een Voorstel zou men niet mogen doen, omdat het niet
veel kans heeft om te worden aangenomen I
Is dit altijd waar? Altijd is de leer van Mr. van
der Linden; in li363 althans, toen hij verbaasd was over
de vermetelheid van mijn beweren dat ik. zelfs zonder eenig
uitzigt hoegenaamd op zegepraal in de Kamer, desniettemin
tegen de thorbeckiaansche Nota, ter teregtwijzing van
Rusland. mijne motie van orde zou hebben gerigt.

1

Hicl'bol'cn, blz. 5.
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VARIA.

*** BESTUDERING VAN DE SCHOOLQUESl'IE. - Hoe wemlg ernstig
zij tot dus ver geweest is, bewijst ook weder het Vol1csblad
van 3 Mei.
Aldaar is eene Inleiding tot de behandeling der onrlerwijsquestie. Een btleiding ter inlicht.ing bij de stembus.
Hoe ziet nu dit voorportaal er uit.? - Een Inleiding ja, die rijk
is aan nuttige lessen eu onbetwistbare waarhedell. Als bijv.
ft • .. Uit deu aard del' zaak bestaau er vele rigtingen, vele onder·
scheidene gevoelens."
b. "N n eenmaal de vrijheid tot het geven van bijzonder onder·
wijs door onze grond wet is gewaarborgd, moet die vrGheid streng
geëerbiedigd en mildelijk erkend worden."
c. .. De regten , die in een constitutioneel land bestaan, moeten
strengelijk en mildelijk geëerbiedigd worden, zoo lang de wet onver·
anderd bestaat." 1
d. .. Opregtheid moet in alles heerschen. "
e. .. Outduiking en knoeijerij is altijd afkeurenswaardig."
f. "De bezwaren, die sommigen tegen den tegenwoordige u toestand
van het lager onderwijs inbrengen, ziju van onderscheiden aard."
g . .. De qua est ie van het lager onderwijs wordt teregt als een der
meest belangrijke maatschappelijke vraagpunten aangemerkt. Zij
bestaat in alle landen."

'l'egen niet één dezer dicta moralia en geconat(lte81'de feiten heb ik
bezwaar. Doch minder bevalt mij de herhaalde verzekering dat ik,
nu eel'st, duidelijk verklaard heb herziening te verlangen van art. 194
der grondwet. Nu eerst. Dit wordt gezegd en herhaald. Dit accentueert
I

Een alinea die, om verstaanllaar te worden, toelichting behoeft.
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men. Op dit ver?'assendf! mijner gewijzigde houding' wordt de aandacht bepaald.
"De heer Groen heeft thans dnide}ijk verklaard, dat hij verande·
ring van art. 194 der grondwet wil."
Andermaal. - .. De heer Groen wil thans dit artikel veranderd
hebben en gaat zelfs zoover , dat hij met het oog op die verande·
ring zich verkiesbaar stelt."
l'hans. - Maar reeds de eerste maal dat ik, in de Kamer teruggekeerd, het woord vroeg (22 September 1862), zeide ik: .. Eerlijke
handhaving is het eenige middel om aandrang tot wetherziening
cn ook, voeg er dit gerust bij, tot heTzienitig van art. 194 der
grondwet, te ontgaan. Herziening van art. ] 94, opdat er, in waren
en onbekrompen zin, Vl'ijheid van onderwijs, vrijheid der natie in
de keus van het onderwijs, zij."
l'hans. - Maar op 18 Augustus 1864, in de voorrede van het
Tweede Parlementair Fragmerd, schreef ik: "De tijd om met de
aanneming' van bet drieledig voorstel voldaan te zijn is voorbij.
Niet enkel naleving van de wet, verandering der hoofdgedachte
mag en moet worden begeerd. Do ervaring heeft. getoond dat in
art. ] 6 cen kiem van gouvernell18ntalen wedijver ligt, waart.egen
individuële veerkracht niet bestand, is. Er moet, in de verhouding
van openbaar en bijzonder onderwijs, verandering komen; althans
zoo men inderdaad streeft naar gewetensvrijheid en scheiding van
Kerk en Staat. Om alle tegenwerping uit ware of vermeende dub.
belzinnigheid der grondwet af te snijden, zal het wenschelijk zijn
dat, aan zoodunig ecn wetberziening, lierziening van art. 194 der
.qrondwet voorafga."
l'hans. - Maar in September 1864, bij het Adres, gaf ik een
programma ad hoe,. liet ik het voorstel omtrent wetherziening over
aan mijne vrienden en verklaarde een voorstel ter herziening van
art. 194 ter tafel te zullen brengen.
Aan dit programma bleef ik, in de reeks m:~ner vlugscbriften, getrou,,'.
Het is dus ccne vergissing, als bet rol!csblad meent dat ik mij
thans ontmasker.
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Onlangs schreef ik, naar aanleiding van soorl,gelijke verg'lsslllg
in het TTolksUad: " Wanneer het interroflaloriu'lll begint met de
vraag: of ik verlang hersleltiufl van de llervormde kerk als keersck ende flodsdien.!t? dan acht ik dat deze, in verband met mijne
geheele politieke loopbaan beleedigende onderstelling van kwade trouw
de buitendien (naar ik, helaas! bij toeneming bemerk) vrij nuttelooze
discussie afsnijdt." - Hef; TTolksblad van 9 Mei neemt dit zeer
euvel op en beschouwt het als "een zeer gemakkelijke uito/ltgl, nu
het op den strijd aankomt"
Een euveldaad is het niet. Want ik vraag: h er di8cI/8sie denkbaar, waar men zich telkens aldus vergist.?
Een uUvlugt ook niet. Want, al wanhoop ik aan discussie, zie ik
niet af van kritiek.

*** NOG EENS: GODSDIENST IN HET ONDERWIJS. - Onder dezen
titel eener zesde Mededeeling aan de Heroor'lltde Gemeente te '8 HafJe,
herhaalt onze trouwe en ijverige bondgenoot Ds. Gunning, naar
aanleiding eener circulaire van wege den kerkeraad , wat hij, in de
derde Medcdeeling, tegenover eene circulaire der Nederlandscke CommUlie voor Ohristel!jk o1fdertlJijs, reeds krachtig had doen uitkoeen.
Namelijk dat aanvulling van de openbare school met godsdienstbnäer.
wijs' het jammerlijke 8ysteem der schoolwet bestendigt en "geheel
verkeerd" is.
Bij den wensch dat ook deze Mcdedeeling worde gelezen en
overdacht, voeg ik de overlteming van ééne zinsnede waarin de
onmog,elijkheid van neutraal cmderwijs, en dus de antickri8telijlte
strekking van een niet-ckri8telijk onderwijs in het licht gesteld worpt •
.. El' is eene waarheid die aan den Christen, die in het licht van
GQds Woord wandelt, niet mag onbekend wezen. Namelijk, dat
onzijdigheid tegenover het christelijk geloof 0 n den k b aar is, en
dat een onderwijs waarvan deze onzijdigheid het doel is, behalve
dat het alle waarlijk opvoedende kracht mist, nog daarbij in
zijne gevolgen (al zijn die niet bedoeld) noodzakelijk tegen het
christelijk geloof gekant moet zijn. - Dit. gevaar wordt niet verbo1-
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pen, maar verergerd, door het onderwijs in de christelijke waarheid aau
het bestaande openbaar onderwijs toe te voegen. Want de kracht
die het Staats-onderwijs den gansehen dag op de kinderharten
oefent, overtreft verre die van de enkele daartoe gevoegde uren van
godsdienst-onderwijs. "
Te Rotterdam gaf soortgelijke eircnbire van den kerkeraad aanleiding tot den voortrefl'elijken brief van den heer J. A. C. Voorhoeve ,
opge~omen in mijne Studiën en Schetsen ter Schoolwelherziening , p. 84.Zie over onze verhouding tot de N.?derlalzdsche Commissie uit de
Protestantsche Maatschappijen, en over haar vasthonden quund-méme
aan de gemengde school, die zij zeer lief heeft, de Bijdragen der
Fereeniging voor Christelijk-nationaal Schoolonderwijs, p. 21, en de
Berigten , p. 92.

'"*'~ SCH~IDEN m' SCHEIDING. - Bij de Mededeeiing van Ds. Gunning is een Naschrift over de kerkregtelijke questie, naar aanleiding
der merkwaardige ontboezeming: 0/ scheiden, bI' scheiding, door
Dr. A. Capadose. - Slechts drie aanmerkingen veroorloof ik mij,
te midden van velerlei afleiding.
Vooreerst. - Zoodunig een geloofsgetuige, als onze eerwaardige
vriend, van zijne jeugd af tot aan zijne grijsheid, geweest is, zal, in
of buiten de kerk, steeds zijn tot onberekenbaren zegen.
Ten anderen. - Scheiden is, hoeveel jaren ook uitgesteld, voorbarig, zoo lang er naaulvelijks een aalll'u,ng was van lcerkregtelijken
strijd. Ook thans zou cr wcêrklank zijn welligt, op ecn krijgsbazuin ,
die een lliet onzeker geluid gaf, in den zin en geest van onzen
vriend Capadose en vu,n velen onzer; zoo als insgelijks door mij,
sedert 1837, ook in 1864, ook zeer onlangs (XVII, 21) voorgesteld is.
Ten derde. - Even als Dr. Scbwartz zeg. ik: "Met het tweede
gedeelte scheiding vcreenigen wij ons van ganscIJcr harte; dit is
steeds mijn standpunt geweest." - Stec9s heb ik verklaard, dat alleen
,in eene scheiding zoo als Dr. Capadose aanprijst, in eC'n afbreken
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van kerkgemeenschap met de evangelie-bestrijders, genoegzame verolltscllUldiging voor niet-scheiden ligt_
In 1866, als in 1847, zeg ik: "Men wilde, cn te regt, geen scheiding van de kerk; doch men heeft, en zeer ten onregte, de scheiding in de kerk, de openbaarmaking der geloofsecnbeid tegen het
ongeloof, de vereenigde zamcnwerking der geloovigen, niet gewild,
niet beproefd_"
In 't algemeen zij het mij vergund te verwijzen naar het Reot del'
Gezindheid (1 S4 7). Het vóór bijkans 20 jaar gezegde geldt in dubbele
'mate, dunkt mij, om de verdubbeling van het onregt.

**'*

In de Haarlemsche Courrtnt leest men:
" De Goesclie Courant maakt de aanmerking, dat de heer Groen van
Prinsterer, die zonder ophouden het volk bewerkt, niettemin genoodzaakt is, in zijne Pal'lementaire Studiën en Schotseli , te erkennen, dat
de dag nog niet aangebroken is voor een petitionnement ter verkrijging
eener wijziging van het openbaar onderwijs. De heer Groen is het
alzooeens met het Dagblad, 't welk altijd spreekt vlln eene sluimerende
natie, en van tijd tot tijd wil, dat die slapende eensklaps teek enen
van leven geven zal. Volgens het zeeuwsche orgaan. zou men moeten
aannemen, dat de heer Groen slecht.s zijne theoriën, wenschen en
beschou wingcll geeft; dat hij de natie nit zijn studeervertrek beoordeelt, en dat hij eene eenzijdige beschouwing voor een nationalen
wenscl, laat gelden. Dat zijne vertoogen geen ingang vinden, zon het
bemoedigende bewijs zijn, dat bij de natie bet gezond verstand bovendrijft,; dat zij ook zonder voorafgaande studie begrijpt, wat haar
belang is, en dat zij. wel ver van te sluimcren, een open en wakend
oog heeft voor de partij, die haar een staapmiddel toedienen wil,
ten einde van haren bewusteloozen toestand misbruik te maken."
Waaruit de Goesche Courant de beschuldiging ontleent dat ik op
het doen insluimeren 'Vlln de, volgens deze Jlublicisten, wakkere en
waakzame Natie bedacht ben, is mij raadselachtig.
Een slaapmiddel. Welk een? toch niet, om te slapen, het
alarm1clolcgelui? - Over het nationale van onzen wenseh, zal voor
EEN' SLAAPMIDDEL? -
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de Goescke Courant welligt Ágilatïe of pligtsbetrackting van graaf
van Zuylell eene bij uitnemendheid nuttige lectuur zijn. Zij kan er
o. a. dit lezen; ,,])e christelijk.kistorische rigting is niet bij uitslui.
ting, maar toch bij uitnemendheid nationaal, en MET NADRUK NATIONAAL
IN TEGENSTELLING TOT DE MODERNE RIGTING."

- •• MIDDELBAAR ONDERWIJS. Merkwaardig is de verontwaar.
diging van professor Opzoomer over de snelheid der praktijk, ten
gevolge van art. 91 en 94 der wet.
0' Wat een jammerlijke benoemingen zijn er al in den laatsten tijd
gedaan! ... Wij, die als hoogleerarell, ons in de gelegenheid zagen
hen te leeren kennen, slaan dikwijls van verbazing de handen in
elkaar: als wij vernemen aan wie de staatshuishoudkunde en de
statistiek, de geographie en de geschiedenis, de handelswetenschap
en de kennis onzer staatsinrigting wordt toevertrouwd. En in de
meeste gevallen kunnen wij hun, die de benoeming deden, er niet
eens een verwijt uit maken. Met ijver voor de goede zaak bezield
kiezen zij in den regel den beste; het is hun schuld niet dat de
beste dien zij krijgen kunnen, een brekebeen is. - Het is de
schuld alleen van net dolle jagen d6r wet, die niet bedacht heeft
dat bij instellingen waaraan menschen moeten werken, die menschen
de hoofdzaak zijn. Hoeveel verstandiger had men gehandeld, als men
in het klein begonnen was om in het groot te eindigen. Op menige
school is nu voor een geheel geslacht het onderwijs in menig belangrijk vak bedorven."
Ditmaal beamen wij volkomen wat de hoogleeraar schrijft. Of·
schoon lid hij uitnemendheid van het denkend gedeelte der Natie,
verblijdt hij zich niet over de verrassende vermenigvuldiging der
inrigtingen van middelbaar onderwijs, door de Tweede Kamer, ten
vorigen jare, in het Adres van antwoord, als een heugelijk verschijn·
sel, geroemd.
Ook zijn getuigenis mag ik dus voegen bij de citaten die i]ç
. reeds vroeger bijgebragt heb.
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Dê vermaarde oeconomi'St L. Reybaad gaf, onwetend, een S<lherpe
kritiek van den verbazenden spoed, waatl'l'l'èê men in Nederland officiële
instellingen van middelbaar onderwijs fiiet· verrij~en, zonder v'rees
'voor de !co!os,aaZ,le pr&efneming, schrijft Dr. Naher, welles mij op ,het
gebied van het ,onde'/'wtjs beleend is.
Elders, in la Revue des Deu:r:-Mondes, leest men: "En matière
d'éducation, comrne en toute chose. il n'y a pas toujours profit à
vouloir force'/' les besoins et à répandre inconsidérément la 8emence sur
un terrain qui n'est pas sufjisamment pr/parl." (Studiën en Schetsen ter
schoolwe(hp.rzfening , XII.)
De hoogleeraar Opzoomer verdient, voor de openhartigheid zijner
thans gebleken veroutwaardiging, onzen dank. - Doch waarom ons
ni.et in 1863 1er zijde gestaan? Waarschuwing is beter danklagt.

*.'*

EEN' GETUIG'ENIS UIT INlnE O\"EB SCHOOLQUESTIE ;EN

K.OLO-

N1ALE POLITIEK.

Zeer te stade komt mij, juist nu, de vrij beid tot gedeeltelijke
mededeeling van een vÓÓTeenrgemallnden uit Java ontv8ingen brief.
Met betrekking tot de onderwijsqu8stie, de verkiezingen, en de beschaving
der javaansche bevolking door 'een uitgebreid proletariaat.
"Gèen onden"'erp, waarin ik levendiger belang stel dan in de
onderwijsquest.ie; geën questie, waaromtrent ik volkomener met den
-heer Groen zou kunnen syrnpathizeeren.Met dankbaarheid merk
ik op, dat langzamerhand,' in verband ook met de lessen derervaring , tijn volharding, die van geen versagen weet, de· nat.ie ,
althans op dit punt, uit haar lethargie begint wakker te schudden.
Bet is, dunkt me, reeds veel gewonnen. nu in en buiten de
:K:amer invloedrijke woordvoerders van de groote Protestantsche partij
erKetmen, dat de proef met de godsdienstlooze school jammerlijk
erKetrnen,
niishikt is; dat die in de praktijk een kweekschool van 'ongeloof is
gewordén, niet (naar ze zich gevleid 'hadden) een vermomde ,voortzetting der zoogenaamde gemengde school van 1806. 00k 'hen,dringt
alles nu naar de bijzondere schodl, als het eenig toevluchtsoord voor
degenen die christelijks opvoeding onmisbaar achten, 'terug. 'Onder;
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Gods zegen, ik twijfel er niet aan, zal de "agitatie," die voorbc'
reid en opgewekt. is, voortgaan veld te winnenjzal welhaast een
ministerie, dat geen herziening van de sohoolwet aan de orde stelt,
bij de natie een onmogelijkheid blijken te zijn.
,. Ik zeg; welkaast. Ware met de Rool)1sche partij een eerlijk bond·
genootschap denkbaar, ongetwijfeld zouden we uu reeds mee&ttlr van
den toestand zijn. Maar ook ik maak me daaromtrent geen iIluzi~~.
Trouwens, ik betwijfel, of die partij alN partij (enkele illdividuen
zonder ik uit) herziellillg van de schoolwet wel zoo wcnschelijk aoht.
Die wet verlamt en vernielt de krachten van het Protestantisme,
doordien ze den Bijbel en de onverva,Jschte geschiedenis des vaderlands
van de scholen bant; wat kan de :Hooillsche partij beter "enschen?
En de invloed van de priesters is zoo gl'oot, hun aantal 1100 aan·
zienlijk en hun ijver zoo loffelijk, dat de sohadelijke invloed van de
staai~hool op de Roomscke jeugd zÎ{)h door het kerkelijk onderwijs
grootendeels wel weêr neutralizeeren. laat. Ik houd me da» ook van
den steun der Roomsche partij in de uren van den strijd nog alles
bebalve verzekerd. Vooralsnog scliijll.t onthouding of tegenstli.nd mij
veel meer te strook en met haar wezenlijk belang. 1
"Gelukkig, dat we dien steun niet absoluqt noodig hebben; dat,
zoo zeker als de Anti.comlaw.leagu!l in Engeland de goede oekono·
miesche beginselen heeft doen triomflleren , we, trots Rool)1/1chen en
Joden en modernen en radikalen. het in den strijd VOQf de christelijke
volksschool zullen winnen, indien aJlen die im. de overtuiging van den
heer Groen deelen, zijn voorbeeld volgen en, aanh~dende tijdig on
ontijdig, ieder in zijn kring de beweginiil' helpen voortplant~n. der Pro.
testantsche bevolking de oogen helpen openen voor het onherstelbaar
gevaar, dat onze kinderen bedreigt Zoo we maar gedaohtig bJijvell aan
het; "zij die gcloovcn, haasten niet;" 2;00 we de vrucht maar geen uur
vroeger plukken willen dan ze rijp is; zoo we maar, geleerd door
de ervaring van 1853 en 1856, ons niet meer laten gebruiken als
speelbal van politieke partijen; zoo we maar weten te wachten, tot
1 Dit goef ik, niet omdat ik alles ondenchriit, maar omdat geruststelling des.angdRntle voor zeer velen, uaar ik bemerk! niet overtollig zijn zou.
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we onze overtuiging in den boezem der natie hebben overgestort ;
dan, ik ben er zeker van, zullen we onze goede zaak winnen. Dat
moge, betrekkelijk, nog vrij wat tijd en strijd kosten; vooral bij
den allerjammerlijksten toestand waarin onze Kerk verkeert, met een
Synode aan het hoofd, die, flaanwhartig en verraderlijk het haar
toe betrouwde pand verlaagt tot een disputeerkollegie over en tegeu
het Christ~ndom, - met predikanten in haar boezem. die geestVl'rwanten en wegbereiders van de politieke radikalen zijn. Geen
nood. De Nederlandsehe natie is nog geen "nation éteinte." Nog
leeft er liefde tot het onde, historische, Christendom in de harten
van duizenden eu duizenden. Nog zal ze bereid gevonden worden
om, steunend op Gods woord, de vrijheid te beschermen, de vrijheid
van Christen-ouders om hun kinderen op te voeden overeenkomstig
de eischen van het Evangelie. Zeker. de tijden en gelegenheden zUn
III Gods hand alleen; doch indien wij maar voortgaun met te doen
al wat onze hand vindt om te doen, zal ongetwijfeld de goede zaak
zegevieren.
"In het belang van de questie die. ook in mijn oog, in gewicht
alle andere, zelfs de koloniale, verrc te boven gaat, heb ik me over
de afstemming der door graaf van Zuijlen voorgestelde enquête verblijd. Zoo wordt de maat der ongeregtigheden van deze Kamer, die
zich vertegenwoordiging van het Nederlandsche volk durft noemen,
volgemeten. Zoo is tevens aan Thorbecke de gelegenheid afgesneden
om, even als in 1853, toen juist de armenwet aan de orde zou ko~en, ook nu weêr te vallen over een incident, over een bijzaak.
Bovendien, ik acht op dezen oogenblik 1 de onderwijs-kwestie nog
niet genoeg gepopularizeerd, om van een verandering van ministerie
veel heil te verwachten. De toongevers van de konservatieve partij,
zoo ze nu reeds op het kussen kwamen, zouden ons op nieuw ... 2
Genoeg, zoo men de natie maar wakker noudt, en meer en meer
1 )lenIge maanden geleden.
2 lIet volgende geef ik niet. De schrijver was onbekend met hetgeen ik meermalen la transjormation a.. parti. (I, 23) genoemd heb. Ware hij in het Moeder-

l<Lnd, hij zon nn, dunkt mU, erkennen dat hij t door ovel'dreven
ecn anachroni.!mp. verviel.

mistr~:lUwen

I

in
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wakker maakt. Laat dan eerst J unij in het land komen; laat alsdan"
door vereeniging van alle welgezinden, de onderwijs-kwestie het
shibboleth Zijll; en zoo, gelijk ik geloof en vertrouw, bij de vcruienwing der halve KaIMr van de veranderde gezindheid der natie op
dit kardinale punt blijkt, de nationale zal welhaast ook, hetzij in of
buiten het Bewind, de regeerende partij zijn.
"Hier in Indië gaat het met ondermijnen en afbreken van het
bestaande den ouden gang. Ik ben bezorgd voor de toekomst. Meer
dan het batig slot (waaraan trouwens, getuige de bekentenis van
den heer Veth, de tegenpartij zelf niet langer gelooft), ook de gezonde ontwikkeling en de welvaart der inlandsche maatschappij' wordt
J'oekeloos op het spel gezet. Men is op weg, om de inlandsche huis.
houding, in plaats van ze te ontwikkelen overeenkomstig haar eigen,
wet.ten, geheel uit haar verbaRd te rukken, en de bevolking te degradeeren tot een volk van, proletariërs. overgeleverd aan Europee~che partikulieren. Men revolutioneert, in plaats van te hervormen.
Men bedriegt zich zelf en anderen, zoowel omtrent den druk van het
hestaande, als omtrent de mogelijkheid en wenscheliikheid van de
toestanden die men scheppen wil."

*** De Nieuwe Utrachtsche Courant heeft mij een exempfaar gezonden van haar nummer .. an 13 Mei. Voor eens slechts, naar ik
tevens verneem; want zij vreest, zegt; zij, dat ze, in mijn oog, niet
serieus genoeg schrijft.
Geenszins zou ik, zoo weinig met haar bekend, dit voor als nog in 't
algemeen durven beweren. Maar, te oOI'deelen naar dit specimen, twijfel
ik inderdaad of ze haar ernstige taak ernstig genoeg opvat.
Ik had mij geërgerd over de, zoo ik dacht en denk, naauwkeurig
door de Haarlemsche Courant overgenomen vraag: "boe het mogelijk
is, dat het liberalismus , 't welk geen (Jel d bezigt om proselyten te
maken, krachtig staat tegenover de nationale partij, die er vrij wat
voor over hecft om hare zaak tc doen zegevieren P"
Daarop sloeg nlÏjne opmerking: "De antithès8 bC\'IIst op ccn mis-
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verstand. Wij beschuldigen niet de liberalen dat zij geen geld bezigen
om proselyf,en te maken. Integendeel; hun kracht ligt juist in de
overmagt van het geld. - Zij geven er geld voor, veel geld, veel te
veel geld; ze zijn gansch niet karig'; maar geld uit de gemeentekas,
waarin iedereen bijdraagt; wij hebben er voor over ons eigen geld."
De repliek der Nieuwe Utrechtsche Courant is: "Ous eigen geld!
Niet precies, zonden wij wel durven beweren j er komt veel geld bij
van goede geloovige eenvoudige zielen, die gaarne luisteren naar den
toon dien men aanslaat."
Maar is dan het geld van die goede zielen hun eigen geld niet?
Is hier de tegenstelling tusschen het eigen geld van A. en het
e(qen geld Tan B.? is zij niet veeleer tusschen de privé.beurs van
A--Z en de publieke schatkist?
Dit weet thans iedereen. - Is dergelijke begrips-verwarring lIet
gevolg van gebrek aan ernst of aan attentie f'

'"*'" 12 JUNIJ EN HET ALTERNATIEF. EENE KABINETSQUESTIE. Verbaasd en ontroerd was menigeen om hetgeen ik over deze poli.
tische questie gezegd heb (xx, 1-4); te minder voegzaam, dacht men,
na de heuschheid waarmeê men zich, nu juist, wegens de politieke
kleurloosheid van het debat over en weêr gecomplimenteerd had.
Laat ons den politieken strijd niet verheelen. Laat ons dien veeleer
uitbazuinen, opdat geen kiezer van het gewigt der verkiezingen /Ja"
1866 onbewust zij.
De koloniale discussie heeft nu, evenzeer als de schoolwet.agitatie,
de tegenstelling, voor wie het oog niet sluit, duidelijk gemaakt
der radicaal·moderne en der nationaal·conser/Jatie/Je,
der humanitaristische en der christelijke rigting.
der hervorming- en der sloopingspolitiek,
der ,jilozojische en der evangelische beschaving.
De gewetensvraag voor eiken kiezer is nu: welke dezer rigtingen hij, met het oog op Moederland en Kolonie, op Kerk en
School, op Nederland cn Oranje, liefst aan het bewind ziet?
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*** AMENm;MENT rOURTMAN. - Spoedig misschien, schreef ik,
zal bet, in gebruik en misbruik vau liet regt van amendement, blijken
wat Tborbecke, met zijn buitengemeene begaafdheid en veeljarige
kennis van het nederlandsch parlementair I errein vermag.
Dit blijkt nu. Hel amendement l'iierop (Thorbecke) maakte geen
opgang. Straks kwam een amendement Poortman (Thorbecke); een
amendement waarvan ue voorste.Iler zelf de portie niet inzag.
Stel het amendement is een gewigtige verbetering, in den zin
der conservat.ievén, en het wordt aangenomen, wat dan?
Is het eenigzins doenlijk, dan trekt de regering de wet niet
in; want de minister is, dunkt mij, te schrander om niet te begrijpen
dat hij, al wordt de wet 011 volledig , door vast te houden aan het
roer, meester blijft van het schip.
Is het eelligzins doenlijk. - Zoo ilit amendement doorgaat, is het
ondoenlijk. ];en parlementair goochelspel, dat een tegenovergestçid
beginsel in de wet legt. Inderdaad eene farce, zoo het verbum
proprium parlementair was; een escamotage, een ontfutseling van de
wet, een toer (zou J. C. Baud gezegd hebben) van den toovenaar op
het Buit.enhof.
Dat zich een schrander en eordaat man bij dit amendement zou
lleêrIeggen, acht ik ondenkbaar!
16 Mei.

POSTSCRIPTUM.

1)}] WET IS INGETROKKEN. WAT NU?

Wat niet?
In de crisis van Nederland en Europa,
Geen levensverlenging Tan een illferimair kabinet,
Geen ministerie Kappeyne.van de Putte,
Maar ook geen derde ministerie 'l.'horbecke.
Het ministerie l1appeyll8·fIfln de Putte 'fait uit de rei der gebeur·
lijkheden weg.
Maar de levensverlelIging Tan het interimair kabinet P
In ons land, waar de hedendaagsche politiek den eisch der toestan·
den doorgaans niet aandurft, is er op een dergelijk repldtrag6, op
een tweede eenigzins vermeerderde en verbeterde editie van het ver/egenheids.kabinetje veel kans.
Een ministerie Phorbecke?
Thorbecke hel1ft weêrwraak gepleegd. Quod quia per atium fecit.
Hij is de moordenaar der wet.
Aan de conservatieve partij schreef ik: .. Wacht TI voor amendemen·
ten. Treed niet met Thorbecke in overleg.
"Zoo het ontwerp wordt ingetrokken, dan is uwe ingenomenheid met
het amendement het steunpunt voor de aanstaande derde dictatuur
uwer meest geduchte tegenpartij.
"Met den val van het Ministerie, wordt aan den leader der attaque
de terugkeer naar den pas verlaten zetel gebaand en de rust ontno·
men, naar welke hij, volgens collega eremers. reikhalzend uitzag."

27
Is nu dit geval daar?
Neen; want overleg met l'horbeeke is er niet geweest..
De mijn is niet gesprongen, zóó als l'horbeckc bedoeld had.
l'horbeeke heeft, door op te komen {,egen de koloniale boofd.
gedachte, tegen de voortgezette koloniale politiek van zijn eifJon
kabinet, zijn eigen nederlaag voltooid. - In twee termijnen is de val
van het ministerie l'borbecke een ftdt accompli.
De fijnheid der berekening, die thans op misrekening uitliep, geeft
geen rijzing van crediet, noch op zieh zelf, noeh om het contrast
Illet de cordaatheid van den minister van koloniën in dit laatste
ministerieel bedrijf.
Desniettemin ben ik op de onmogelijkheid van dictatuur.restauratie
niet onvoorwaardelijk gerust.
Daarom mag ik niet onopgemerkt laten dat de oppositie tegen
l'horbeeke niet deze of gene questien betreft, maar de hoogste
beginselen van staatsregt en politiek.
Illusie was de meer gunstige verwachting die ik in 1861 mij
zeI ven en anderen voorgespiegeld had.
l'horbecke heeft, in dit vierjarig tijdvak, niet aan de verwachting
zijner eigen geestverwanten voldaan.
l'horbecke is, meer dan ooit, de felle tegenstander geweest van
onzen met het gemeene regt en de hedendaagsche staatsinrigting
overeenstemmenden eis eh. Meer dan ooit heeft hij zich verzet tegen
ons zeer bescheiden program: vrijheid, ook voor den Christen die
aan een onveranderlijk Evangelie vasthoudt; geen staats.exploitatie ten
dienste der ongeloofs·propaganda van de moderne rigting; vrijheid
van christelijk-nationaal onderwijs, in verband met scheiding van
Kerk en Staat.
l'borbeeke heeft, meer dan iemand, onder liberale l)oor8piefJelinfJcn
en constitutionele vormen, tot slooping van het zelfstandig gezag der
kroon, tot verbreeding van een jammerlijke klove tusschen de natie
en te pa!/s légal, en tot ~mooril1g van den echt-nederlandsehen volks·
geest medegewerkt.
Eeu ministerie l'horbccke dat vooral ni eL !
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Maar wat dan? Ik kan sicebts herhalen
berhalen wat ik sedert maanden
herhaald heb.
Een nationaal kabinet; anli'l'adicaal en antimode'l'n, en, op breeden
christelijk.historischen grondslag, inderdaad alllirevolutionai'l' en conser ')a tiif.
In de koloniale questie, het programma van den heer Mijer, geaccentneerd ,in den zin en geest der moordziek-eonservaiieve rede
van Thorbecke en vooral ook der memorie, zoo ik mij niet vergis,
door den heer Keuchenius, met de hem eigen begaafdbeid en met
de wegslepende kracht van christelijke geloofsovertuiging gesteld.
In de onde'l'wijs.questie, met herziening, :00 het Itoodig is, van
art. 194 der Grondwet, wezenlijke vrijheid van onderwijs, waarbij de
volksopvoeding niet langer aan de eigendunkelijke mystificatiën van
bet liberalisme ondergeschikt zij.
Komt dergelijk kabinet tot stan~?
Ik twijfel er aan. Omtrent de meest gewiglige staatsregtelijke
vraagstukken was er, in den regel, ook te midden van den bij toeneming kritieken toestand, zwijgens-usantie , zoo niet zwijgens.taktiek.
Men improviseert zoodanig kabinet niet.
Liefst dus riog een woord van meer actualiteit.
De conservatieve pal·tij is nu, naar den eisch van het constitutionele
staatsregt , ter kabinetsformatie aan de beurt. Twee wenken durf
ik, op dit gewigtig oogenblik, onderwerpen aan haar politiek beleid.Vooreerst, zij is weIIigt thans berekend voor de taak, wanneer zij
die aanvaardt, als fractie, niet van het liberaliame, maar van de zich
vormende nationale partij. - Ten anderen, zij is daartoe, zonder ouze
mtJdewerking (laat ik, wat zij zelve weet, mogen zeggen) te zwak;
daarom moet ook onze rigting waaraan zij, gelijk vroeger bleek, een
onmisbaren steun had, in de kabinetsformatie worden gekend; dat
is, wij moeten waarborg hebben, èn in eigen personeel, èn in gemeenschappelijk program, èn in een kiezers-overleg, dat van toenadering,
niet nit speculatie, maar in beginsel, ondubbelzinnig blijk geeft.
l~én raad moet door elkcn staatsman, die ernstige praktijk onzer
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constitutionele instellingen begeert, des gevraagd zijnde, gegeven
worden aan de kroon: ontbinding van de Tweede Kamer. Indien ooit,
clan is thans, zoowel om de vraagstukken die aan de orde van drn
dag zijn, als om de ergerlijke incidenten in deze zitting, ook om
de ergerlijke discussiën der laatste dagen, het oogenblik eener
constitutionele verversching van de parlementaire atmosfeer dáár.
'8

Haga, lIJ Mei I SÛÛ.
GROEN VAN PlUNSTERlm.

