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De toekomst van Nederland en Indië wordt hoofdzakelijk beheerscht
door de kracht, die de zich thans noemende christelijk-historische
partij betoonen zal om zich te ontworstelen aan de vernederende

rol van dienares, speelbal en werktuig der conservatieve party en
zich te verhef jen tot eene zelfstandige partij, waarbij uit iedere, naar
verversching en vernieuwing uitziende partij, van welke benaming ook,
zich aansluit al wie eerbied heeft voor waarheid en godsdienstzin, en
in verband daarmede voor vrijheid en regt.
Mr. L. W. C. KEUCHENIUS.

INHOUD.

I. 18 Febr.
II.

Mt' KEUCHENIUS EN ZIJNE WEDERPARTIJDERS.

5 April. ONS SCHOOLWET-PROGRAM.

III. 15 ,,
IV. 23 „

V. 29 „

AAN DE CONSERVATIEVE PARTIJ. - HET PROGRAM.

„

„

HET KOLONIALE VRAAGSTUK.

II

II

CONSERVATIEVE JOURNALISTIEK.

VI. 14 Mei. BIJ DE STEMBUS , I.

VII. 28 „

„

II.

3 Junij.

„

8 „

„

Iv.

X. 17 „

,J

V.

VIII.
IX.

VOORBERIGT.
De

ZELFSTANDIGHEID

der christelijk-historische en dus

anti-revolutionaire rigting te herwinnen;
een einde te maken aan een bondgenootschap met de
conservatieve partij, dat ons altijd nadeelig geweest is, en
nu, met eene vergelijkenderwijs onbeduidende wijziging der
schoolwet, naar agitatie-sussing zou hebben geleid;
ditmaal althans , bij de Stembus van 1869, de schoolwetkwestie uit het slijk der politieke combinatiën en speculatiën,
wederom op te heffen tot levensvraag , tot conscientie-vraag
van het nederlandsche volk ;
ziedaar het doel eener reeks snel op elkander gevolgde
vlugschriften , die ik thans , gezamenlijk , in het licht dezer
christelijk-nationale hoofdgedachte , aan de toetsing mijner
landgenooten onderwerp ; 1)
als een welgelukte poging van ralliement onzer in '1866
uiteengeslagen geestverwanten, tegenover een Kerk en Vaderland dagelijks meer overweldigend radicalisme.

1)

Ter aanhaling is het tiental onder een doorloopend cijfer gebragt.
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De uitkomst overtrof mijne verwachting.
Vóór weinige maanden was de luchtige kwinkslag van den
heer van Heukelom nog gangbaar : „ De spreker uit Arnhem
is de leider eener partij die uit niet veel meer dan den
spreker zelven bestaat. " 1)
Thans geldt wederom de ernstige wenk van Dr. Fruin :
„Uwe partij is zonder twijfel eene magtige partij."

2)

Vóór weinige maanden nog schreef de hoogleeraar Buijs :
„ Spottend is Mr. Groen vaak een veldheer zonder leger
genoemd. De uitdrukking zou ook nu beter passen dan
ooit , maar wie waagt het nog daaraan het denkbeeld van
spotternij te verbinden? Indien veldheer en leger gescheiden
zijn, 't is omdat alleen de veldheer stand hield."
Alleen de veldheer. — Thans zijn leger en veldheer hereenigd.
Thans is aanvankelijk het doel van den veldtogt bereikt.
Immers het doel was , door verbreking van alle connexie
met de conservatieve partij , een eigen bestaan en aldus een
onwrikbaar standpunt , ter verdubbeling en veredeling van
de schoolwet-agitatie, te herwinnen.
Welnu! „Het eerste feit, dat moet worden geconstateerd,
is de nederlaag der . zoogenaamde conservatieve partij."
Een nederlaag die ik begeerd en voor haar zelve begeerlijk
geacht heb. 3)
1) dan de Kiezers (1864) XV. 23.
2) t. a. pl. VIII. 1f.;.
^) Zelfstandigheid herwonnen, III. 14. X. 3.

VOORBERIGT.
„

Ill

Een tweede feit is het zelfstandig optreden, veel meer dan

ooit , der anti-revolutionnaire partij. De onverbiddelijkheid van
den heer Groen deed de conservatieven deinzen en dwong
zijn vrienden op zich zelf te staan. Men moest kiezen. Het is
niet te ontkennen dat de partij van den heer Groen hiermeê
veel gewonnen heeft. Zij heeft bewezen niet alleen wat, maar
dat zij is. Na de verwikkelingen der twee laatste jaren, was

zulk eene rehabilitatie in eigen oogen en voor het oog der
natie onmisbaar. " 1)
Derhalve ; onze rigting was gediscrediteerd , zij is gerehabiliteerd. Zij was zoek geraakt , zij is wederom zigtbaar. Zij had

zich weggecijferd; zij is wederom in tel.
Te midden eener duisternis waarbij menigeen zich in de
kleuren vergist heeft, had bet leger, niet slechts toen hij
stand hield, den veldheer verlaten. Neen, het had zich, als of
de pligtvergeten veldheer, wrevelachtig, zoo niet verraderlijk,
in het vijandelijk gelid stond, met deernis en verontwaardiging , tegen hem gekeerd.
Thans heeft het opklaren der atmosfeer aan deze verwarring een einde gemaakt. Dankbaar mag en moet ik het vermelden: meer vertrouwen, meer liefde, met er overeenstemming
en ondersteuning in hetgeen mij pligtmatig en wenschelijk
scheen, is mij in geen vroeger tijdperk mijner politieke loopbaan betoond.

1)

Dr. Bronsveld , in de Stemmen voor Waarheid en Vrede, 'Dalij, blz. 818.
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Er was zelfstandigheid , er was eensgezindheid, er was
zamenwerking , ter bepaling van den eisch eener degelijke
schoolwet-herziening, èn in 't algemeen, èn als shibboleth ook
bij de Stembus.
Wien het twijfelachtig voorkomt, gelieve te letten op het
verband tusschen mijn schriftelijken arbeid en de jaarlijksche
vergadering der Vereeniging van christelijk-nationaal schoolonderwijs , op '19 en 20 Mei , te Utrecht. ')
De verklaring, aldaar, na voorafgaand onderzoek der Hulpvereenigingen , met overgroote meerderheid beaêmd, is hoofdzakelijk dezelfde waarmeê ik, in '1862, mijne parlementaire
taak hervatte, en die ik, in'1869, als Qns schoolwetprogram 2)
(vooral met betrekking tot Art. 23 der schoolwet en Art. '1 94
der Grondwet) uitvoerig toegelicht heb.
De onverbiddelijkheid , op mijn voetspoor, van de meesten
mijner vrienden , in het stellen van eigen kandidaat , kwam
overeen met de gedragslijn telkens , vooral ook in'1 864, door
mij afgebakend, en waarop ik, te Utrecht (naar hetgeen daarvan extractsgewijs is opgeteekend) aldus aandrong :
„ Nu nog een woord over den

VERKIEZINGSTR4JD.

Niet over

personen, niet over alle beginselen, maar over het christelijk
beginsel, zoo als het ook in de onderwijs-kwestie, in den
grondslag dezer Vereeniging, in de benamingen waarop wij
1) Zie het dezer dagen bij de Hoogli te Amsterdam uitgekomen Verslag.
2) Het tweede geschrift i» deze reeks.
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roem dragen en bij uitnemendheid regt hebben, zich voordoet. — De christelijke rigting, niet boven elke geloofsverdeeldheid , maar onder het kruis. De christelijk-historische rigting,
gelijk ze op het eeuwig Evangelie , alpha en omega der
wereldgeschiedenis , steunt. De christelijk-nationale rigting,
gelijk ze in de volkshistorie, in den strijd legen het vervolgzieke Rome, de kern en de kracht onzer eigene en roemrijke
nationaliteit heeft ontwikkeld. — In de handhaving onzer zelfstandigheid ligt de toekomst van ons land. Aan ons voegt,
in den strijd tegen ongeloof en radicalisme , het initiatief ,
als in het voorjaar van 1866, niet de straks daarop gevolgde
inlijving in de conservatieve partij. Wenschelijk evenmin voor
haar als voor ons. Ook thans spreekt men met ophef van
eene confederatie van drie partijen , de conservatieve , de
roomsch-katholijke , de christelijk-historische of anti-revolutionaire , ter kandidatuur-leverancie , bijkans onbeziens , over en
'weer. Daartegen is mijne zeer ernstige raadgeving gerigt.
Neen , geen confederatie met de inconsequente fractie van
het liberalisme! Neen, geen verstandhouding met de roomschkatholijke kerk , die , op nederlandschen bodem vooral , zoo
ligt ultramontaansch wordt ! Wel is gemeen overleg met
conservatieven, met roomschgezinden, ook bij de Stembus,
denkbaar ; mits voor een , ook volgens ons program , aannemelijken kandidaat , wien het te doen is om voorrang van het
bijzonder onderwijs , als waarborg eener gewetensvrijheid ,
rept en eigendom der Natie , met het bloed der voorvaderen
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betaald , in onze volkshistorie met onuitwischbare letteren
gegraveerd , en daaruit als onvervreemdbaar overgeboekt in
de Grondwet."

Dit christelijk-nationale shibboleth, telkens bij de Stembus
door mij voorop gebragt , had doeltreffende werking.
Ook nu droeg , na de zelfwegcijfering , het isolement uitnemende vrucht. Ook nu bleek het dat onze rigting dikwerf,
waar ze niet zelf triomfeert , overwigt in de schaal legt.
Dit is niet al. In verband met '1869 is er , voor een
volgende keer , veel gunstiger kans. Omdat het , ook thans
nog, in vele plaatsen, helaas ! aan leiding onzer talrijke geloofsgenooten jammerlijk ontbrak. Omdat , in den betoonden ijver,
een kiem ligt . van toekomstige veerkracht.
Fen bemoedigend vooruitzigt. Als in '1864.
Toen werd (welk een teleurstelling!) geen enkel onzer kandidaten in de Tweede Kamer gebragt. Desniettemin legde
ik eene tevredenheid aan den dag, die naar overmoed geleek.
Edoch , twee jaren later , stond (eer de ommekeer onzer
aan he( bewind gekomen vrienden alle berekeningen omverwierp) onze rigting in het eerste gelid.
Als in 1864. — Voorwaar, met het oog op dergelijk antecedent , was het geen ijdele grootspraak toen ik , op den achtsten
Junij, (zelfs in de onderstelling der mogelijkheid van numerieke neêrlaag in elk distrikt) uit een terugblik op 1864, den
morelen invloed van pligtbesef en pligtbetrachting voorspeld heb.
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„Denkt hieraan" , schreef ik , „wanneer men u , glimlachend ,
voorhoudt dat mijne politiek , in bespiegeling voortreffelijk
misschien , bij de Stembus een weinig doeltreffende politiek is.
Zij is bij uitnemendheid doeltreffend, omdat zij een hoogex
doel kent.
Laat uw pligtbesef en uwe pligtbetrachting in 1869 aan
die van '1864 gelijk zijn.
Dan zal , ook in 1869, worden bevestigd wat 1864 geleerd
heeft :
De overmagt ligt niet in parlementair cijfer , maar in
zedelijke volkskracht." 1)

Of ik mij dan welligt verbeeld dat het ontplooijen eener
zoek geraakte banier reeds aan de victorie gelijk is ?
Of ik, reeds in de eerstvolgende zitting der Staten-Generaal,
eenigzins vruchtbaren strijd te gemoet zie ?
Of ik van het luttel tal onzer vrienden het. onmogelijke
begeer?
Of ik inderdaad op eene omgekeerde verhouding van staatsschool en vrije school uitzigt ontwaar ?
Of ik in de kracht en veerkracht der christelijk-historische,
der anti-revolutionaire ri gti n g... .

1)

X. p. 18.
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Doch waartoe vermenigvuldiging van vragen wier beantwoording in een voorberigt onmogelijk is ! Dit evenwel zeg
ik reeds nu. Ik ben van oordeel dat de bij de Stembus veelzins gewijzigde toestand voor afdoende schoolwet-herziening ,
meer dan tot dusver, gunstige kansen aanbiedt.
Moê ben ik wèl, moedeloos nog niet. Zoolang, bij goeden
wil , mij de kracht niet begeeft , deel ik , welligt ook verder
nog, nu en dan, mijne gedachten (zoo ik hoop, Nederlandsche
Gedachten) meê.
De mogelijkheid eener vrije ontwikkeling der Natie, ten
gevolge eener meer dan zoogenaamde scheiding van Kerk en
Staat (in 186e vruchteloos door mij begeerd) , zie ik thans ,
ook ten gevolge der verkiezingen in 1869, van gewijzigde
partij-formatie en allereerst van strijd in den boezem der
liberale partij zelve , te gemoet.
GR.
20 Julij 1869.
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GEDRUKT BIJ H. P. DE SWART EN ZOON.

Onder het veelbeteekenend opschrift: EEN MAN VAN KARAKTER,
maakt het Dagblad van 's Gravenhage van 21 Januarij een
Brief openbaar van Mr. Keuchenius, gedagteekend Utrecht
8 Febr. '1866 ').
De Redactie geeft aan dezen Brief de benaming van „eene
geloofsbelijdenis vóór zijne verkiezing als lid der Tweede
Kamer afgelegd."
Waartoe deze openbaarmaking ? Zij geschiedt met het oog
op Eene stem in Indië , ook tot Nederland , waarmeê Mr. Keuchenius de hoofdredactie van het N. Bataviaasch Handelsblad
aanvaard heeft.
Immers de vergelijking met den Brief, geeft aan het Dagblad aanleiding tot eene losbarsting in verwijten 2 ), welke
hierop neërkomt dat „ het politiek geweten van Keuchenius
in den dwarlstroom van den partijhaat is ondergegaan."
Op de stem van een karakterloozen en gewetenloozen man

1) Het is wenschelijk den Brief zelven bij de hand te hebben. Ik geef
dien in de Bijlage I.
2) Ook deze stortvloed van beleedigende uitdrukkingen mogt hier in
extenso niet ontbreken. Aldus eerst kan dergelijke taal regt worden gewaardeerd. Zie de Bijlage II.

1

2

behoeft en behoort niet te worden gelet. Ziedaar van deze
deugdzame verontwaardiging het verheven doel. Ten einde
zich voor den invloed van een ook aan de overzij der zee
geluchten tegenstander vrij te waren, neemt men, om hem
zedelijk te vermoorden, een, naar men zich voorstelt, doeltreffend middel bij de hand.
Was Keuchenius alhier, hij zou, ik ben er overtuigd van ,
tegen de openbaarmaking geen het minste bezwaar gehad
hebben. Maar dan juist zou de poging achtergebleven zijn. In
die afwezigheid ligt, voor elke logenachtige voorstelling, een
ontzachelijk voordeel. Eerst na eenige maanden komt een antwoord. Tijd gewonnen is veel gewonnen. De indruk der Stem
in Indië ook tot Nederland zal bij menigeen verzwakt en
gestuit zijn.
Welligt evenwel zal deze berekening falen. De kunstgreep,
waarmeê van den Brief van '1866 eene verklaring van straks
verloochende beginsels gemaakt wordt, is al te grof. Wij behoeven, naar ik mij vlei, het antwoord uit Batavia niet af te
wachten om aan de tegenpartij het wapen uit de hand te
slaan, dat zij, tegen een onzer verdienstelijkste landgenooten ,
uit een haar medegedeelden Brief, met verregaande, opdat ik
niets meer zegge, onkieschheid gesmeed heeft.
Keuchenius, hierop komt de beschuldiging neêr, verzocht
en verkreeg, in 1866, op grond der nu aan het licht gekomen
geloofsbelijdenis, den steun der conservatieve partij. Aldus lid
der Tweede Kamer geworden, heeft hij reeds spoedig door
de motie van orde, maar nu vooral, door zijn radicaal programma , de achting en het vertrouwen verbeurd van elk die
op vastheid van overtuiging en op het naleven van verklaringen prijs stelt. Hij heeft niet slechts veranderlijkheid
van beginsels aan den dag gelegd , maar, wat erger is , verraad
aan zijne weldoeners, aan de conservatieven , gepleegd.

3
Ter beoordeeling van Keuchenius , en ook van zijne tegenpartijders , wensch ik te onderzoeken :
I. Is de Brief een geloofsbelijdenis hij de stembus ?
II. Was Keuchenius , volgens den Brief, in den zin en geest
der dagblad-conservatieven , ten jare '1 866 conservatief?
III. Is de Stem in Indië thans het program van eene
radicale potitiek?

Misschien zal uit dit onderzoek blijken dat mijn veelzins
miskende vriend, in de volle kracht van het vereerend epitheton , „ een man van karakter " en de Stem uit Indië ook
in Nederland bij uitnemendheid behartigenswaard is.
Tevens zal men kunnen nagaan welken naam het gedrag
verdient van hen , aan wier lastgeving of vergunning Nederland de uitgaaf en toelichting van den Brief, waarmeê Keuchenius zou worden ontmaskerd, dank weet.

I.
„Helaas, treurig is het ," schrijft, met aandoenlijken weemoed , het Dagblad, maar het belang des Vaderlands eischt
dat de waarheid niet langer bemanteld worde." Keuchenius
heeft he t tegendeel gedaan van hetgeen hij in '1 866 , om lid
der Tweede Kamer te worden , aan ons , zijne toenmalige
begunstigers , verklaard had.
„ In 1866 brigeerde de heer Keuchenius den steun der conservatieve
partij in 't algemeen en van het Dagblad in het bijzonder, ten einde
daardoor tot lid der Tweede Kamer gekozen te worden. Om dien steun
te verwerven schreef hij den brief , die bij de conservatieve partij circuleerde en in afschrift aan ons werd toegezonden. Dank zij dien steun
werd Keuchenius lid van de Tweede Kamer en , wij voegen er bij , ook
nu nog blijven wij gelooven , dat hij in Februarij 186 6 schreef waarvan
zijn geweten destijds vervuld was. Hij sprak toen zijne overtuiging uit."

Het steunpunt der aanklagt is , wat den aard en de strekking
van het opstel betreft , ten eeneinale valsch. De Brief is niet
wat het Dagblad voorgeeft.
Ik beweer niet dat de vervalsching met opzet geschiedt.
Integendeel, het kan zijn dat er een vergissing plaats heeft
Alles is mogelijk , maar dan is de vergissing kolossaal. En , is
het niet een vergissing, dan schijnt de steller der Acte van
beschuldiging al te zeer op de ligtgeloovigheid van het publiek
rekening. te hebben gemaakt. Dan schijnt hij zich gevleid te

5
hebben dat men de qualificatie „ geloofsbelijdenis om tot lid
der Tweede Kamer te worden benoemd ", zou aannemen ,
zonder den Brief in te zien.
Immers , zoodra men dien inziet , ontwaart men dat hier
is , niet een geloofsbrief , maar een advies.
Een advies , geschreven , den

Ben Februarij

'1866, na de breuk

met Thorbecke , daags eer het ministerie Fransen van de
Putte tot stand kwam. De kabinets-formatie scheen mislukt.
De conservatieve rigting verwachtte dat zij straks weder aan
het bewind zou komen. Begrijpelijk is het dat zij gaarne
wilde vernemen wat eene koloniale specialiteit en capaciteit
als Keuchenius , uit Indië onlangs teruggekeerd , over den
kolonialen eisch van het oogenblik dacht.
Er wordt in den Brief gevraagd : niet wat zult gij , als lid
der Tweede Kamer , doen ? maar, wat zal, in dezen hachelijker
toestand , door het aanstaande ministerie moeten worden
verrigt ?
Niet ligt zal het Dagblad zich vrijwaren tegen het verwijt dat de averechtsche qualificatie van den Brief slechts een
voorwendsel is om de onkieschheid der mededeeling te
bedekken.
Er is geen schijn of schaduw van zoodanig patronaat geweest
als waarin door het Dagblad een reden van verbolgenheid
tegen den trouweloozen kliënt gezocht wordt.
Wie met de verhouding der personen en partijen in '1866
eenigzins bekend is , weet dat Keuchenius a. niet door de
conservatieve partij lid der Staten-Generaal werd ; b. de benoeming niet begeerd heeft ; c. met moeite tot het lidmaatschap werd overgehaald ; d. voor de motie , zonder persoonlijke veete tegen den heer Mijer , zonder het laaghartig
motief, door het Dagblad ook thans nog hem toegedicht,
reden genoeg had.

b

a. Keuchenius is niet door de conservatieve partij in de
Tweede Kamer gebragt. Het kan zijn dat vele conservatieven
vergelijkenderwijs , om een liberaal te weeren , hem hebben
gestemd, maar overal , en bepaaldelijk te Arnhem , was hij
de anti-revolutionaire candidaat. Te Arnhem had onze rigting
den boventoon. Ook in November '1 866 bleek het , toen ,
ondanks de dienstvaardige felheid van het Dagblad , de toorn
der conservatieven magteloos was.
b. Keuchenius heeft de benoeming niet begeerd. Vooral niet
gebrigeerd. Voor niemand zou hij , en allerminst voor het
Dagbtad , eenige verzachting in de scherp geteekende omtrekken
zijner overtuiging hebben gebragt. Nog ter elfder ure, in de
Nieuwe Rotterdamsche Courant van '12 Junij , heeft hij de klove
die hem op koloniaal gebied van de conservatieven afscheidt,
als met opzet, in het volle licht gesteld. Ook het Dagblad
(dat zich als een verraderlijk te leur gestelde patroon voordoet) bleef, in dezen zeer duidelijk geformuleerden aanval,
niet onvermeld. Zie hier de vreemdsoortige vleitaal , de zonderlinge captatio benevolentiae , vlak bij de stembus. „ Met mijn
eed als Raad van N.-Indië heb ik het niet kunnen overeenbrengen alleen het eerste lid van art. 56 R. R. te lezen en
geheel het overig gedeelte van die bepaling voorbij te zien.
En dat zouden vele conservatieven , misschien ook wel de
redactie van het Dagblad verlangen ; maar daartoe leen ik mij
niet, zoo min in het belang van Indië als in dat van Nederland"').
c. Keuchenius is niet dan ter nauwernood tot het lidmaat-

schap der Tweede Kamer overgehaald.

I) In een brief aan den heer J. Voorhoeve HCzn. Ook deze Brief is ,
om het reconstrueren der historie van 1866 te beletten , der herlezing
dubbel waard. — Zie de Bijlage III.
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Vooral hier spreek ik met reden van wetenschap'). Ook nadat
hij verklaard had zich tegen de kandidatuur niet te verzetten,
heeft hij nog tweemaal zijn wensch om terug te treden mij
schriftelijk medegedeeld.
Eerst in een brief van 5 Junij. -- Onder den moedberiemenden
indruk der houding van het pasgevormde Kabinet in de Eerste
Kamer den vorigen dag. Ook voor hem was , na dat program,
het verspeeld zijn der bij uitnemendheid gunstige positie
geen geheim meer. Een goed begin is het halve werk. Een
dergelijk begin is de verijdeling van het gansche werk. Evenmin voor het koloniale vraagstuk als voor de onderwijskwestie , was van dit ministerie iets te verwachten. Waarom
zou ik dan (dus schreef Keuchenius mij) niet onverwijld aan
de kiezers verzoeken niet in aanmerking te komen ? -- „Doe
later", was mijn antwoord, „wat u goed dunkt; maar thans,
een week voor de stemming , aldus de jammerlijkste verwarring te stichten en eene keus met rijp beraad onmogelijk te
maken, is u niet vergund."
Ten anderen maal, na de benoeming , wilde hij van de
parlementaire loopbaan afzien. In een brief van 114 Junij 2).
Vernomen hebbende dat ik waarschijnlijk zou bedanken, wilde
hij het ook doen. Het gelukte mij hem te overtuigen dat hij
niet in hetzelfde geval was; dat zijne tegenwoordigheid dubbel
wenschelijk zijn zou, èn als koloniaal man, en als lid der
christelijk-historische rigting. Ik bragt hem , onder het oog
1) Reeds den 14 Maart 1866 , nadat hij in het district Zutphen was
in aanmerking gekomen, liet Keuchenius zich aldus aan mij uit, „Hoewel
ik u erkentelijk ben voor den goeden dunk dien u, in no X uwer Pani.
Studiën en Schetsen , omtrent mij getracht hebt op te wekken , betreur ik
het geenszins dat mij het lidmaatschap der Kamer ontgaan is. Ik heb
de candidatuur nooit begeerd, en de aanbevelingen van mijn persoon in
de dagbladen verrasten mij, zelven het meest."
2) Bijlage V.

0
dat, ook na den 4 Junij , helaas 1 bijkans elk onzer geestverwanten tot onvoorwaardelijke ondersteuning van een ministerie,
dat zich tegen ons gekeerd had , gezind scheen , en dat , in
dergelijke omstandigheden, voor iemand die , zonder aanneming des persoons , de waarheid bovenal stelt, eene schoone
taak, een aangewezen roeping weggelegd was.
Aldus komt onze vertrouwelijke briefwisseling overeen met
hetgeen Keuchenius later in het openbaar schreef: „Doordrongen van het innig verband tusschen koloniale en schoolquaestie , zoo als beiden zich aan mij voordeden, heb ik de
betrekking van lid der Kamer, ongezocht mij door het hoofdkiesdistrict Arnhem aangeboden , hoewel voor mijne krachten
te zwaar, aanvaard. Iladde ik mij onder conservatieven of
liberalen gerangschikt, ik zoude het moeijelijk ambt van volksvertegenwoordiger niet op mij hebben durven nemen , overtuigd
dat voor mij honderd anderen en beteren te vinden waren.
Als anti-revolutionair , als vriend van den heer Groen van
Prinsterer, tot hiertoe meer bewonderd dan feitelijk ondersteund, vreesde ik mij aan flauwhartigheid en kleingeloovigheid schuldig te maken, indien ik het mandaat , dat mij tot
bepleiting van beide quaestiën in de gelegenheid stelde ,
afwees" ').
Zonder mijn aandrang , zou Keuchenius de parlementaire
taak , de taak waarin hem zooveel teleurstelling en leed
wachtte , waarschijnlijk niet hebben aanvaard. Ik gedenk hieraan

met weemoed. Maar niet met zelfverwijt. Een man als hij ,
mogt niet in de Kamer ontbreken , en wat spoedig daarna van
regeringswege geschied is , kon en mogt niet worden voorzien.
d. Het is zonder eenigen grond dat het Dagblad aan

1 ) Brief aan een hie:er,

p. 20.
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Keuchenius , bij het doen zijner motie , een beweegreden van
onedelen aard toeschrijft.
Als of het aan beweegreden der vaderlandsliefde ontbrak.
Ik verwijs naar het Bijblad; naar de zitting der Tweede
Kamer , toen het verwijt van mystificatie, bijkans zonder

weêrspraak , tegen het bedrijf van den heer Mijer (tegen „ de
gedragslijn van het ministerie in de uittreding van den
Minister van Koloniën ") gerigt werd.
Ik verwijs naar het herhaalde betoog van Keuchenius , in en
buiten de Kamer. „ De heer Mijer zelf had zich herhaaldelijk beroemd op zijne vijf-en-twintigjarige dienst en zijne lange studie
van de Indische toestanden ; hij was de ziel geweest der zesjarige oppositie, gevoerd tegen de Ministers Loudon , Uhlenbeck
en Fransen van de Putte , wier rigting hem geenerlei vertrouwen
inboezemde; het werk, waartoe zij zich vruchteloos aangegord
hadden , zoude hij in het door hem gevormde kabinet n a ar
zijne ri g t i n g tot uitvoering brengen; maar hij ging henen,
slechts hulde brengende aan de eertijds door hem bestreden
rigting en in zijne plaats achterlatende eenen man , die alleen
gelegenheid gehad had de waarde van het cultuurstelsel naar
de hoeveelheid der door hem verscheepte of verkochte pikols
suiker en koffij te leeren beoordeelen en wiens staatsdienst
zich tot vier of vijf weken zitting in den Raad van State
bepaalde. — Zulk spelen met 's lands belangen , die men zelf
altijd als de gewigtigste heeft afgeschilderd, grenst aan het
ongeloofelijke ! " ' )
Wat veroorlooft men zich dan naar geheime drijfveeren

te zoeken, waar de drijfveer die, in 's lands belang, het zwijgen
niet vergunde, voor de hand ligt!
Tegenover dergelijke verdachtmaking is het mij des te
1)

T. a. pl., blz. 18.
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aangenamer den hierboven reeds vermelden Brief van Keuchenius van 5 Junij te kunnen overleggen

1 ).

Daarin geeft hij te

kennen , dat hij het ministerie, en bepaaldelijk den heer Mijer,
niet zal kunnen steunen. En wat volgt hieruit ? dat hij , met
kwalijk ontveinsd genoegen op vinnige bestrijding, neen ! dat
hij op het ontwijken van den strijd , op het bedanken voor
de kandidatuur, bedacht is. „lk vrees dat ik, als lid gekozen
wordende , dit ministerie weinig zal kunnen steunen. Op koloniaal terrein ben ik niet zoo behoudend als de heer Mijer
tot hiertoe geweest is ; de redacteur van het Bataviasche
Handelsblad dicht mij zelfs sympathie voor de radicale beginselen toe. "
Van de motie-Keuchenius voortaan niet veel te spreken,
acht ik voor het Dagblad raadzaam. Ik wil , voor als nog, niet
opzettelijk stilstaan bij de jammerlijk-luidruchtige rol die deze
bazuin der conservatieven in de laatste maanden van '1866 gespeeld heeft. Evenwel, nu de redactie goed vindt , ook thans
nog, den afwezigen Keuchenius aan te vallen , reken ik mij
tot een drietal opmerkingen verpligt.
Vooreerst. Het in stemming brengen van de motie moge
een misgreep zijn geweest ; maar het was een misgreep die
voor de Regering de oorzaak , niet voor haar val , slaar van
haar levensverlenging geweest is 2).
Ten anderen. Met het oog op het Dagblad , dat zich niet
ontziet haar berucht artikel : Maskers af! in herinnering te

Zie den geheelen Brief in Bijlage IV.
2) „ Een Kabinet , dat op eigenaardige wijze geijverd heeft voor de

prerogatieven der Kroon en aan dien ijver de verlenging van zijn bestaan ,
dat anders zeer kortstondig geweest ware , te danken gehad heeft."
N. Balav, handelsblad van 16 Dec. 186 8.
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brengen , herhaal ik : „ De exploitatie van de motie , als vermeende aanranding van het rept der Kroon , is en blijft van
hen die gedwaald hebben , een misverstand , uit hartstogtelijke
overijling , omtrent een hoogsteenvoudige vraag ; van hen , bij
wie de onderstelling van onkunde ongerijmd is , een wanbedrij f , met de parlementaire misgreep van Keuchenius , als de
kernel dien men verzwelgt en de mug die men uitzuigt ,

vergelijkbaar ; een ontheiliging der Oranje-banier, een onverantwoordelijk spel met de edelste gevoelens van het nederlandsche Volk?"
Ten derde. Volgens het Dagblad, heeft de Redactie den onbesuisden steller van de motie in November'1866 gespaard. Zij
wist wie hij was , zij had toen reeds den karakterloozen man
kunnen ontmaskeren door mededeeling van den Brief; zij
deed het niet ; zij heeft dien , uit meêwarigheid weliigt,
achtergehouden. Thans is de tijd der langmoedigheid voorbij ,
het uur der pligtmatige wraakoefening is daar. Thans heeft men
„ voor goed den heer Keuchenius het masker afgerukt."
Vergun mij desniettemin een twijfel. Verversch uwe herinnering.
Deze merkwaardige bijzonderheid , die van uwe liefelijke gemoedsstemming getuigenis draagt , is tegen historische kritiek kwalijk
bestand. Uwe toenmalige schijnbare verwoedheid tegen „ den
banierdrager eener revolutionaire faktie " is nog niet in vergetel
heid geraakt. Zij werd , in die dagen van kunstmatige overspanning, dor zachtmoedige kieschheid te weinig getemperd om
ons niet de onderstelling te veroorloven dat gij , ook toen , en
toen vooral , u van den Brief gretiglijk zoudt bediend hebben.
Indien de kans gunstig voor u gestaan had. Indien gij,
terwijl Keuchenius in het land en de geheugenis der kiezersverhoudingen nog levendig en frisch was , hadt durven zinspelen op zijne sollicitatie , op zijn brigeren voor de candidatuur
bij de conservatieve partij. Indien gij niet geweten had dat
de Brief (zoo als ik nu , in de tweede plaats , wensch aan te
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wijzen) in elk der punten van het gegeven advies, slechts
door averechtsche voorstelling , kan gelden voor een bewijs van
homogeneïteit met uwe koloniale politiek.

II.
Al is Keuchenius geen karakterloos , geen gewetenloos man,
die de verwachtingen waaraan hij voet gaf te leur gesteld heeft,
het is evenwel denkbaar dat zijne beginselen op koloniaal
terrein in de laatste jaren eene volkomen ommekeer hebben
ondergaan ; dat hij, na in 1866 conservatief geweest te zijn,
in '1868 radicaal werd. Gedaantewisselingen van dergelijken
aard zijn, althans in het kamp der conservatieven , ofschoon
niet voorbeeldig , niet zonder voorbeeld.
was Keuchenius in Februarij '1866 conservatief? Over 't
algemeen gold hij voor liberaal. Een conservatieve hoofdredacteur in Indië hield hem zelfs voor radikaal. Is nu uit den
Brief, uit het advies , het tegendeel blijkbaar ?

Volgens het Dagblad, ja. De lezer, die den Brief zelven, of
niet , of onder den door het Dagblad gegeven indruk leest,
verbeeldt zich dat Keuchenius daarin van zijne koloniale beginselen belijdenis aflegt. Hij houdt het Opstel voor eene
verklaring , waaruit blijkt dat de schrijver , wat tot dus ver
niemand zou hebben vermoed , . a. tegen een kultuurwet is;
b. het kultuurstelsel vasthoudt ; c. op beteugeling van de
drukpers aandringt ; d. toekenning van eigendom uit- en
afstelt ; e. van den heer Fransen van de Putte een fel tegenstander is.
Welke is hier , hetzij de vergissing , hetzij de kunstgreep ?
Dat men een advies omtrent hetgeen , in een hachelijk
tijdsgewricht., voorloopig te doen stond , uitgeeft voor alge-
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meene beschouwingen over het abstract principiële eereer
koloniale politiek.
De vraag aan Keuchenius voorgelegd, kwam hierop neêr :
Wat moet , wat kan er, op dit oogenblik , geschieden , nadat
een onvoorzigtig minister, in zijn tweejarig beheer, zooveel
bedierf? Wat is er te verrigten om zooveel mogelijk de heilbooze gevolgen te keeren, welke de indiening der kultuurwet,
met hare memorie van toelichting, moet na zich slepen?
De beperktheid der vraag beperkt ook telkens de beteekenis
van het antwoord.
a. Keuchenius was niet tegen elke kultuurwet. Hij die in het
veeljarig uitstel eene ramp ziet. Hij die, ook blijkens dezen
Brief, eene, zooveel mogelijk , onverwijlde vervanging der
ingetrokken kultuurwet verlangt. Het is enkel de toen voorgedragen kultuurwet waartegen hij zich uitlaat.
„ Gij weet , dat ik haar even onregtvaardig als onuitvoerbaar acht en
haar de strekking toeken van , onder den schijn van de inlandsche bevolking met landeigendom te begiftigen , een stelsel van landroof in het
leven te roepen."

b. Keuchenius was , noch toen, noch ooit , voor de onvoorwaardelijke handhaving van het kultuurstelsel. Integendeel.
Maar op dat oogenblik kon het niet worden losgelaten en zou
de bevolking , door goede en zekere betaling , daarmeê worden
verzoend.
„Anders willende dan de vorige minister , toone de nieuwe tevens beter
te willen. Uit zijne daden moet blijken , dat verbetering van den toestand
en wegneming van billijke bezwaren hem wezenlijk ernst is en dat hij zich
daarom niet vereenigen kan met de schoonschijnende maar der bevolking
geen nut aanbrengende maatregelen , door Fransen van de Putte voorgesteld.

„Daarom moet m. i. , opdat de inlandsche bevolking niet te klagen
hebbe en alle gelegenheid om de Regering van roof- of diefstal te beschuldigen , afgesneden worde , het plantloon der koffij en suiker verhoogd worden.
„Goede en zekere betaling is bovendien het eenige middel om de bevolking met eene cultuur te verzoenen , welke om verschillende redenen
op dit oogenblik nog niet kan worden losgelaten , maar waartegen men
niets anders gedaan heeft dan haar op te zetten.”

c. Keuchenius was geen tegenstander van de vrijheid der
drukpers. Maar in Februarij 4 866 , na de onvoorzigtigheid van

sommige uitlatingen , zag hij , van een bandelooze drukpers ,
om den overmoed der liberalen, de schromelijkste gevaren
te gemoet.
„Al wordt de cultuurwet in de archieven van het Ministerie begraven ,
de daarbij behoorende Memorie van Toelichting b lijft hare kracht behouden. Even als in de brochure van den heer van der Wijck niet meer kan
worden uitgewischt , dat de Regering tegenover den inlander de geboden
overtreden heeft : „gij zult niet stelen" enz., even zoo weinig kan door de
Regering worden herroepen hare verklaring , dat al de voordeelen , tot
hiertoe van het cultuurstelsel geoogst , verkregen zijn ten koste van de
welvaart der bevolking.
„ Die verklaring zal , bij de optreding van een ander Ministerie , niet
ongebruikt gelaten worden. Zij zal aan eene bandelooze drukpers , in eene
in hare verwachtingen teleurgestelde en veelzins tegen het moederland
gekante Maatschappij , eene duurzame stof opleveren van opruijing der
inlandsche bevolking tegen hare dusgenoemde onregtvaardige en roofzieke
overheerschers.
„ Dit kwaad kan niet anders worden tegengegaan dan door beteugeling
der drukpers."

d. Keuchenius was niet tegen toekenning van eigendom. Maar
voorloopig kon daaraan niet worden gedacht. De echte staat-
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kunde kent geen plotselingen overgang , slechts bedachtzame
voorbereiding. In geenerlei sfeer plukt men de vrucht, eer
ze rijp is.
„Van toekenning van grondeigendom zoude ik voorloopig niet willen
weten. De wet kan die niet uitschrijven , als zij niet zeker is dat de uitvoering mogelijk is, en de bepalingen, daartoe noodig, reeds geheel in.
gereedheid 1) , zoude ik het nog onvoorzigtig achten , geheel Java in rep en
roer te brengen , door in 33,000 dessa's de ambtenaren en inlandsche
hoofden gelijktijdig tot opmeting , verdeeling en inschrijving van eenige
millioenen bouws , behoorende aan misschien zeven millioenen individu's ,
wier regten alle behoorn te worden geëerbiedigd, in beweging te stellen.
„Voordat aan toekenning van eigendom kan worden gedacht, behoort
m. i. eene klasse van bezitters te worden geformeerd, die belang heeft en
regt verkrijgt , zich als eigenares te doen gelden."

e. Maar nu , ten leste , het oordeel over Fransen van de

Putte. Hierin althans zegt men , is Keuchenius , niet minder dan
het Dagblad zelf, conservatief. Feller antagonist is er niet. De
opmerking is juist ; doch , tegenover elk misbruik waarop
een onverbeterlijk conservatisme prijs stelt, heeft Fransen
van de Putte in denzelfden fellen antagonist een niet minder fellen bondgenoot. Een paradox , een raadsel, maar
welks oplossing voor de hand ligt. Keuchenius zelf gaf
ze meermalen. — Als anti-revolutionair, als christen , is hij
tegen revolutie en onregt, bij elke partij en onder eiken
vorm.
„De uiteenloopende , dikwerf strijdige belangen van moederland en
koloniën zijn eene rijke bron van' verdeeldheid tusschen beider bewoners ,
te meer en te bitterder water opleverende , naarmate het getal der land-

1) Hier schijnt iets weggevallen te zijn.
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genooten , die zich naar de overzeesche bezittingen verplaatsen , toeneemt.
Bij dit verschijnsel, schijnt alleen anti-revolutionaire staatkunde op den
duur in staat de verhouding van Indië tot Nederland voor beiden tot
een zegen te maken. Zij predikt , als bron van allen zegen , opvolging
van Gods geboden, ook tegenover den Javaan ; zij komt op tegen elke
slavernij, hetzij in het belang van den Staat, hetzij ten behoeve van particulieren opgelegd; zij ijvert tegen onregt, door wie p ook gepleegd ; zij
erkent in iederen mensch een schepsel Gods en deelgenoot zijner heilbeloften in Christus.
„ Maar daarom moet ook m e t den 1 i b era al gestreden worden tegen
het element van ex p 1 o i t a t i e, dat in het cultuurstelsel gelegd is en het
nu nog voor velen zoo begeerlijk maakt. Reeds de heer Baud noemde
dat stelsel eene afwijking van gezonde beginselen van regering en eene
revolutie, in de Indische maatschappij te weeg gebragt. En de zijde
van den conservatief zal behooren gekozen te worden, zoo dikwijls
bij het voorzichtig streven naar het einddoel , door art. 56 R. R. voorgeschreven , de Javaan gevaar zou loopen door anderen van zijnen grond
en zijne bezittingen beroofd te worden" 1).

Eéne opmerking nog. Aan het einde van den Brief die, ten
bewijze van dagblad-conservatisme , wordt overgelegd, ontbreekt als tegenbewijs , het shibboleth , het caeterum censeo 2)
van Keuchenius niet.

„Bij al deze maatregelen zoude ik wenschen , dat ?le Regering , zonder
zich met de Evangelisatie in te laten of maatregelen te nemen , die van
vijandschap of partijdigheid tegen het Mahomedanisme getuigen, zich
onthield van alles , wat de ontwikkeling van het Christendom zoude
kunnen beletten.
„Daarom vooral zijn de maatregelen, door den heer Fransen van de

1) Brief aan een Kiezer , blz. 16.
2) De altijd terugkeerende raadgeving.
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Putte voorgesteld , onuitvoerbaar , omdat het Christendom in Indië nog
geenen wortel geschoten heeft.
„ Willen wij bij het beheer onzer Koloniën op den zegen van Boven
hopen , dan behooren wij ons ook te wachten van hetgene God mishaagt.
En het is zeker zijn wil, dat wij , menschen , Christenen worden en het
eenmaal heetende , ook toonen Christenen te zijn."

Hieruit kan men zien dat Keuchenius op 8 Februarij 1866,
in de hem toegedichte vlaag van conservatisme, zich althans
niet geassimileerd had met die soort van conservatieven op
wie , vermits zij tegen het Evangelie in verzet komen , mutatis mutandis het zinrijk gezegde van den edelen Chalmers
toepasselijk is : „ Zij hebben den naam van conservatieven,
ofschoon de beste en meest in der daad conservatieve onzer
nationale instellingen door hen ondermijnd wordt. ')

De derde en laatste vraag was : Is Keuchenius , als hoofdredacteur van het N. Bataviasche Handelsblad , thans radicaal?
Ongetwijfeld , antwoordt het Dagblad. Het is juist de onbeschroomdheid , ja zelfs onbeschaamdheid waarmeê hij het radicalisme omhelst en aanprijst , die ons , o jammer ! in de droevige
noodzakelijkheid eener reeds te lang verzuimde pligtbetrachting gebragt heeft. — Ook nàdat reeds, in tweederlei opzigt
aard en drijfveer dezer nauwgezette pligtbetrachting van het
Dagblad door mij ter toetse gebragt werd , is evenwel , ook omtrent deze derde vraag, een streng onderzoek niet overtollig.
Want , laat de Brief in geenerlei verband tot de verkiezingen

1) „ Having the name of Conservatives , yet undermining the best and
most truly conservative of all our national institutes." 14 Dec. 18 5 3 .
2
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voor de Tweede Kamer hebben gestaan , laat daarin geenerlei
blijk van overeenstemming met de dagblad-politiek zijn, ook
dan is het onverantwoordelijk dat Keuchenius thans, in
November '1868, nauwelijks voet aan wal hebbende gezet,
de javaansche bevolking opruit tegen het nederlandsche gezag
en dat hij , met strafwaardigen moedwil, Indië van Nederland
onafhankelijk wenscht te maken. Onverantwoordelijk dat „ deze
nieuw verrezen publicist" (zoo wordt hij althans in het
Dagblad genoemd) , deze novicius , deze aankomeling op politiek terrein, geworden is een partijman, die zijn eigen
beginselen gesmoord heeft in den verzengenden gloed der
persoonlijke veeten — en die, verder en verder zich overgevende aan de doorlende omhelzingen van het radicalisme,
als dagbladschrijver optreedt onder de vaan der revolutie en
onder de leus van vijandschap tegen al wat Nederland voor
Indië dierbaar is !
Voorzeker zou dit onverantwoordelijk zijn. Doch wij hebben
een en andermaal geleerd aan het Dagblad , waar het op een
verguizen van Keuchenius aankomt, geen onvoorwaardelijk
krediet te verleenen. Laat dan ook , omtrent dit derde punt,
aan de veroordeeling eenig onderzoek omtrent het geconstateerd zijn van de schuld voorafgaan.
Er zijn drie plaatsen, in het Voorwoord van 29 Nov. '1868,
waarin van de betrekking van Nederland en Indië spraak is.
In de eerste aldus :
„ Wie , ook wanneer hij over Indië spreekt of schrijft , naar den wil
en de goedkeuring vraagt van Hem , die zeer hoog woont en zeer laag
ziet , zal gewis zich niet willen onttrekken aan den pligt , om , bij die even
als bij iedere andere werkzaamheid , hetgeen rein is en welluidt na te
jagen. Aan dien pligt vasthoudende , behoeft hij geene bekommernis meer
te ontleenen aan de vraag , of de vorm , waarbij hij zelf vrede heeft , ook
anderen welgevallig zij,
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„ Deze opmerking wordt gemaakt in het belang van hen , die , moedig
of schroomvallig , zich van de drukpers tot een heilig , der menschheid
zegen aanbrengend doel zoeken te bedienen ; niet ter bevrediging van
hen , die in mij - een blinden ijveraar voor hetgeen zij noemen : „ de regten
van Indië en de pligten van Nederland " hopen te zien optreden.
,5

anti-revolutionaire standpunt , waarop ik mij wensch te blijven

bewegen , vordert , dat aan de vraag naar eerbiediging van regten , steeds
de erkenning en betrachting van pligten voorafgaan. Was mijn streven
in Nederland , om aan te toonen wat Indië in velerlei opzigt van Nederland verwachten mag ; in Indië wedergekeerd , wil ik niet vergeten , wat
zijne pligten en verpligtingen zijn jegens Nederland."

Zouden deze regels door het Dagblad, als bewijs van oproerstokerij , bedoeld zijn ? vermoedelijk niet. Maar de tweede
plaats welligt ? Deze luidt aldus:
„ In weerwil van hetgeen Indië onder eene geldgierige staatkunde geworden is , of bij eene meer onbaatzuchtige en mensehelijke opvatting der
betrekking tusschen moederland en kolonien , onder de 250jarige heerschappij van een Christenvolk , had kunnen en moeten worden , blijft
Indië dank verschuldigd aan Nederland voor eiken goeden invloed , dien
zijne zorg ter bescherming en ontwikkeling van land en volk heeft uitgeoefend. Dit te mogen blijven erkennen , is Indië's roeping en voorregt ;
zijne afhankelijkheid van Nederland te gedenken en aan die hoogere magt
te gehoorzamen bovendien een pligt , aan welks getrouwe behartiging
rust , vrede , welvaart en zoo vele andere zegeningen zullen verbonden zijn.

„ Indië , door Nederland losgelaten , ware meer te beklagen dan Nederland , vrij van Indië. Het eene zoude van eigene zwakte wegkwijnen;

het andere : verlost van wat van li everlede eene weinig geldswaardige
bron werd van twist en zedenbederf , zoude welligt zijne vroegere veerkracht en zijnen ouden handels- en ondernemingsgeest zien wederkeeren."

Ook in dit fragment is het radicalisme nog onmerkbaar.
Voor mij althans. Is het misschien omdat ik zelf van de

jacobijnsche invloeden niet vrij ben ? Neen , zegt men , dit
alles is inderdaad onberispelijk. In caudcc venenum '). Het
manifest volgt , en , in het fraaije der betuigingen die voorafgaan , is het .onverhoedsche van den aanval op de regten en
belangen van het moederland des te meer afkeurenswaard. In
één volzin heeft „ de nieuw verrezen publicist " het gansche
weefsel zijner veruitziende en snoode ontwerpen zamengevat.
„ Mijne taak zal hoofdzake lijk wezen moeten het betoog te leveren ,
dat het cultuurstelsel niet behouden kan noch mag worden ; dat daarmede
ook van het batig slot moet worden afgezien ; en dat indien ter voorziening in de behoeften en ter schadeloosste lling van het moederland eene
vaste jaarlijksche geldelijke bijdrage moet in de plaats treden, aan het
Indisch Bestuur , door uitbreiding zijner bevoegdheid, en door wijziging
zijner inrigtingen van wetgeving en regtsbedeeling, de vrijheid behoort
gelaten te worden , tot naleving ook zijner geldelijke verpligtingen tegenover het moederland , de middelen vast te stellen en aan te wenden , die
tot de ontwikkeling van Indië en tot verkrijging van zekere inkomsten
uit een niet langer onzeker belastingstelsel kunnen leiden."

Dit is het corpus delicti. Hier heeft Keuchenius zelf zich
ontmaskerd. Hier ligt nu de schrikbarende toekomst voor ons.
Hier ontrolt zich , in ééne periode , de veelzins misdadige
toeleg.
Het Dagblad leidt hieruit af dat Keuchenius onverwijlde
slooping van het kultuurstelsel , roekeloos wegwerpen van
's lands inkomsten , verbreking van den band met de kolonie
ten doel heeft.
Het zal billijk zijn , dunkt

me ,

het betoog , door Keuchenius

toegezegd , af te wachten , en dus , voor als nog , deze memorie

1) „ Het ergste komt achteraan."
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van toelichting, door de tegenpartij geleverd, niet als interpretatio authentica te beschouwen.
Intusschen kan misschien de voorbarigheid van het gestreken
vonnis reeds nu , zelfs door een leek , door een niet-deskundige ,
in het licht worden gesteld. Zonder over koloniale aangelegenheden een eigen oordeel te durven vellen, meen ik te kunnen
aantoonen dat , in den geïncrimineerden volzin , de drie punten
waar het op aankomt, de loslating van het kultuurstelsel, de
renunciatie aan het batig slot , de meerdere zelfstandigheid
van het Indisch bestuur, in den zin en geest van Keuchenius
voor een gansch andere uitlegging vatbaar zijn.
1. Het kultuurstelsel. -- Wat is , in verband met de van
elders bekende meening van den schrijver, de beteekenis der
uitspraak dat het kultuurstelsel niet behouden kan noch mag
worden `? Wij zagen het reeds 9. De les der voorzigtigheid
komt , volgens hem , hierop neér : Het behoud quand-meme is
eene onmogelijkheid, maar ook hier moet, langs een eerlijke
naleving van art. 56 van het Regerings-reglement , trapsgewijze overgang zijn.
In Januarij '1868 maakte Keuchenius van langzame loslating
van het kultuurstelsel gewag 2 ). Een maand vóór zijn vertrek
naar Indië schrijft hij : „ Ook het kultuurstelsel heeft nog kracht
van bestaan;- het heeft , onder zijne vijftigjarige werking, diepe
sporen in de Indische maatschappij achtergelaten; de voordeelen kunnen niet eensklaps worden prijs gegeven; zonder
aan de welvaart en rust in Indië zelf te schaden. Doch men
moet naar het doel streven, dat men niet ontgaan kan."

I)

Hierboven , blz. 8.

2) Brief aan een Kiezer , blz. 17.
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2. Het batig slot. — Indien de doorwrochte adviezen van
Keuchenius , van „ dezen nieuw verrezen publicist," meer bestudeerd wierden , zou men, . ook op dit gewigtig punt , misverstand waarschijnlijk hebben ontgaan. Ter voorloopige geruststelling omtrent de schrikmare : „Van het batig slot moet worden
afgezien," zal ééne zinsneé, in de Tweede Kamer uitgesproken,
genoeg zijn.
„Ik beweer: het zoude Indië niet wel en Nederland tot schande zijn,
indien het geene bezitting bleef van Nederland en tot vervulling der
pligten die Nederland tegenover Indië te vervullen heeft, acht ik een
batig slot volstrekt noodig, nuttig , en voor Indië in de eerste plaats
begeerlijk ; maar daarom betreur ik het ook , dat hier 75 mannen
geroepen worden, naar hunne verschillende tegen elkander indruischende
inzigten , en in onbekendheid vaak met hetgeen het belang van Indië
vordert, de hoegrootheid van dat batig slot te bepalen 1)."

De vaste bijdrage is het batig slot onder gewijzigden vorm.
Dit wil, naar mij voorkomt, Keuchenius wèl; maar, wat hij
niet wil, is de jaarlijksche discussie in de Staten-Generaal over
het tantum, tusschen twee partijen, waarvan, zegt hij, de
eenti vernietiging van het batig slot zoekt, de andere die
ernstig vreest. Een strijd, waarvan de verderfelijkheid, voor
Nederland en Indië beide, zal worden ingezien wanneer het
te laat is.
Het denkbeeld eener zoodanige vaste bijdrage wint veld en
de verklaringen der Ministers in de Eerste Kamer hebben onlangs het bewijs geleverd dat daarmeê geen ligtvaardig prijsgeven van de regten en inkomsten van het moederland gepaard.
behoeft te gaan.

1) Advies in de Tweede Kamer , van 28 Augustus 1866.
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Tevens zou men , volgens Keuchenius , op nieuwe bronnen
van welvaart kunnen bedacht zijn.
„Ook bij langzame loslating van het cultuurstelsel, blijft niettemin den
Nederlandschen Staat de gelegenheid open , zich door exploitatie van den
woest 1 i g g e n d e n bodem van Indië , onder het genot van rust en
vrede , aanzienlijke en telkens aangroeijende voordeeleu van daar te verschaffen : voordeelen daarenboven , die niet , even als de onzekere vruchten van het cultuurstelsel, zullen verloren gaan, wanneer soms andere
mogendheden zich van onze bezittingen zouden meester maken.
„ Ik zeg : onder het genot van rust en vrede. Want al kon , met uitbreiding van het cultuurstelsel, het dus genoemde batig slot worden
verdriedubbeld , het voordeel zoude tot te duren prijs gekocht zijn , indien
daarmede gepaard moest gaan de ontwikkeling van partijschappen , die
de eendragt onder de zonen van hetzelfde vaderland verwoesten.'?

3. Het laatste punt, waarin, volgens het Dagblad, de
radicaal zich verraadt, is de uitbreiding der bevoegdheid van
het Indisch bestuur.
Qui bene distinguit , bene docet 1 ). Indië moet , niet van
Nederland , maar wel van de oppermagt der Tweede Kamer,

onafhankelijk worden gemaakt. De tegenwoordige regeringsmanier is even ongeoorloofd als ongerijmd.
Zeer te regt heeft Keuchenius , in eene zijner redevoeringen,
gezegd dat, ter wettiging van de ingeslopen ommekeer van
staatsregtelijke bevoegdheid , herziening van het Reglement
niet alleen , maar van de Grondwet had moeten voorafgaan.
„De controle der Kamer beteekent niets , of zij werkt schade lijk
en belemmerend. Zij vernietigt het bestuur van den Koning , het
gezag van den Gouverneur-Generaal , de verantwoordelijkheid van den

i) wèl te onderscheiden is de voorwaarde van doeltreffend betoog.
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Minister. Zij berooft den Koning en den Gouverneur-Generaal van
de magt en de repten hun bij Grondwet en Regeringsreglement verzekerd. Beide die stukken zouden haast behooren te worden herzien ,
om de magt van den Koning en den Gouverneur-Generaal nader te bepalen en dan in overeenstemming te brengen met het opperbestuur voortaan
door de Tweede Kamer over de kolonien uitgeoefend." ')

De zelfstandigheid van het Indisch bestuur, onder verantwoordelijkheid van den Minister van Koloniën en den Gouverneur-Generaal , te verlangen , is geen radicalisme. Het is bestrijding van liberalen onzin. In '1862 , ofschoon niet radicaal
kwam ik , evenzeer als Keuchenius thans , tegen de ter zijdestelling der constitutionele waarborgen op. „Door den invloed van velerlei theorien, door den strijd en de verwarring
van begrippen , is het zoo ver gekomen dat , in vele gewigtige punten van staatsregt en wetgeving , de feitelijke
toestand en de ingeslopen usantie zeer ver afwijkt van hetgeen de Grondwet voorschrijft of bedoelt. Dit is bij toeneming waar ook van het koloniaal beheer. De Grondwet
wil slechts in enkele punten gemeen overleg ; desniettemin
zal weldra , naar het schijnt , aan het alvermogen der StatenGeneraal hulde worden gebragt."
Na zes jaren wordt nu , in stede van een chaotisch gehaspel ,
de behoefte aan een behartiging, zoo als Keuchenius begeert,
dagelijks meer erkend" 2).
Waarin ligt nu het principieel verschil tusschen den Brief
van '1866 en het Voorwoord van '1868?

1) T. a. pl.
2) Zie desaangaande ook Koloniaal bekeer door B. Heldring. (Amst.
1868).
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Waarin ligt nu het bewijs dat Keuchenius, in tegenspraak met
den Brief, thans eene soortgelijke cultuurwet , als die hij met
landroof gelijk stelde , verlangt ? thans plotselinge slooping van
het kultuurstelsel voorstaat ? thans voor de drukpers straffeloosheid in het opruijen der Javaansche bevolking begeert
thans op een losscheuring van Moederland en Kolonie bedacht
is ? thans aan den heer Franse v. d. Putte , ook in hetgeen
hein vroeger afkeurenswaard scheen , de hand reikt ?

Welnu ! na de beantwoording der drie vragen: Is inderdaad de
Brief een verzoekschrift voor het lidmaatschap der Tweede Kamer?
Was Keuchenius in 9 866 conservatief? Is hij in'1 868 radicaal?
doet zich een raadsel aan ons voor : Welke kan de reden
zijn eenei voorgewende verontwaardiging , wier gemis aan
wezenlijken grondslag , hij Benig ernstig onderzoek , in het
oog valt ? Het raadsel is niet onoplosbaar. Deze schijnbare
verbolgenheid moet , door het diskrediteren , kan het zijn ,
van den persoon , een behoedmiddel aan de hand geven
tegen de onwederlegbaarheid zijner kritiek.
De discussie liefst te smoren' en , waar dit niet mogelijk
is , de aandacht af te leiden van datgene waar het op aankomt , ziedaar wat de koloniaal-conservatieve rigting verlangt.
Met groote behoedzaamheid wensch ik mij over koloniale
vraagstukken te blijven uiten ; maar ik ontveins niet mijne
bevreemding over de wijs waarop door de conservatieven de
vraag omtrent de handhaving van het kultuurstelsel
gaans , ook nog dezer dagen, geformuleerd wordt.

door-

De vraag is , dunkt mij , thans niet: Of de oostersche volken
naar westersche begrippen moeten worden geregeerd ? Of de
belasting op Java niet beter in arbeid dan in geld wordt be-
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taald ? Of het kultuurstelsel niet een middel tot ontwikkeling
van den Javaan had kunnen zijn en ook eenigermate geweest is ?
Maar de vraag is wèl:
Of er niet spanning en overspanning van dit stelsel, ter
onverwijlde voorziening in den financiëlen nood van het moederland , plaats gehad heeft ? Of het systeem van ontwikkeling niet
aldus in een hefboom ter exploitatie en de Staat in een

fortuinzoeker ontaard • is? Of niet aldus , ter opvoering van
het batig slot , de stoffelijke en de zedelijke welvaart van den
Javaan meermalen te zeer op den achtergrond geraakt is ?
De vraag is wèl:
Of er in '1869 mogelijkheid bestaat om het kultuurstelsel
van weleer, als had de toestand der kolonie geenerlei verandering ondergaan , te behouden ? Of de aanvankelijke concurrentie met de particuliere nijverheid niet reeds sedert
geruimen tijd de willekeurige bepaling van lage dagloonen,
waarin voornamelijk de financiële kracht van het kultuurstelsel
bestaat , onmogelijk maakt ?
De vraag is wèl:
Of niet, bij het Regerings-reglement van'1854, de langzame
loslating van het kultuurstelsel ontegenzeggelijk en onherroepelijk beslist is ? Of niet , sedert dien tijd , een aantal aan
dat Reglement ontleende beginselen en maatregelen , die de
kennelijke strekking hadden om de vroegere orde van zaken
te wijzigen , eenen onberekenbaren en onherroepelijken invloed gehad hebben ? Of men , door zich vast te klemmen enkel
aan den eisch van instandhouding der kultures , als of er in
Art. 56 niets meer stond , niet tegen het Regerings-reglement
en tegen de reeds tot stand gekomen verandering der toestanden , even onwettig als dwaselijk , reageert?
De vraag is wel:
Of niet juist die koloniale capaciteiten op wier gezag de
conservatieve partij bovenal gesteund heeft, als getuigen tegen
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haar, kunnen worden geciteerd ? Of niet de leus van den graaf
van den Bosch : „ Beter geene producten dan die met krenking
van pligten die wij aan de bevolking verschuldigd zijn te verkrijgen , " ten waarborge verstrekt dat hij , met weerzin , aan
eene alle vroegere berekeningen te buiten gaande uitbreiding
der cultures de hand geleend heeft ? Of niet de heer Baud, die
het cultuurstelsel, als een noodzakelijk kwaad, aanvaard had,
zich met den meesten ernst zou verzetten tegen eene interpretatie van Art. 56, die letter en geest der overgangsbepaling
ter zij stelt ? Of, niet de heer Mijer , lofredenaar en, als ware
het , verpersoonlijking van het systeem , zich tegen zijn eigen

troetelkind gekeerd heeft ; toen hij , tot algemeene verbazing ,
s Gravenhage , waar de dag voor doeltreffende gedachtenwisseling aanbrak, verliet ; toen hij , ter feitelijke weerspreking
zijner , zoo het scheen, met den gloed eener onwankelbare overtuiging , uitgesproken adviezen , naar Buitenzorg vertrok ?
Begrijpelijk is het dat de conservatieve partij zich met de
beantwoording dezer vragen liever niet inlaat.
Begrijpelijk ook dat de waardigheid en kalmte waarmeê
Keuchenius, in zijn nieuwen en belangrijken werkkring, het debat
opent , een reden te meer is om het onverwijld , kon het zijn , te
sluiten.
Van daar de Brief en zijn uitlegging. Met dien man zonder
karakter, met dien gewetenloozen ijveraar, met dien „ nieuw
verrezen publicist," laat zich iemand als de hoofdredacteur
van het Dagblad van 's Gravenhage (billijkerwijs op onveranderlijkheid van politieke overtuiging gesteld en aan het belang
van Nederland en Indië gedachtig) niet in.
liet is , in 1869 , het tweede bedrijf der tooneelvertooning,
waarvan , in November '1866 , het eerste tegen „ den banierdrager eener revolutionaire factie " gespeeld werd.

Misschien vindt menigeen dat ik aan een dagblad-artikel te
veel gewigt hecht.
Immers, zegt men, was ik aan dergelijke oordeelvellingen ,
als redacteur van de Nederlander , toen het mij zelven betrof,
vijf jaren achtereen, tamelijk onverschillig.
Inderdaad. -- Geen uitdrukking waarin weerzin of verachting
zich lucht geeft, of ze werd, dag aan dag, door de erkende
tolken van politieke en kerkelijke partijen tegen mij persoonlijk gerigt ').
Onuitputtelijk in aanvallen was vooral een (namelijk te dier
tijd) heftig liberaal, de hoofd-redacteur van het.... van de
Grondwet bedoel ik. Reeds alleen uit de artikelen die hij, met

lofwaardigen ijver voor zijn toenmalig standpunt, tegen mij
schreef, kan een distelkrans , een karakterschets , waarvoor elk

I) Bijv. , in het Handelsblad las men : „De staatkunde der anti-revolutionairen is eene weifelende, factiezuchtige, huichelachtige , machiavellistische , VERACHTELIJKE politiek." -- In de Fakkel treuriger gedachtenisse :
„De heer Groen moest ook een orgaan hebben om meer op het volk te
werken; . , . . hij bemagtigde de Nederlander , en het werd het SCHANDELIJKST OPPOSITIE-BLAD, dat ooit in Nederland bestaan heeft." -- In de
Kathol^^ke Nederlandsche Stemmen : „In Utrecht verschijnt sedert eenige
jaren een courant, onder den titel van de Nederlander , doch welke,
zou zij waarheid op haar uithangbord schrijven, noodzakelijk dien van
Anti-Nederlander behoorde te voeren, omdat zij , in plaats van opregte
vaderlandsliefde te huldigen, gewoon is, vuig eigenbelang op den voorgrond te zetten. Gelijk bekend is, staat dat Blad onder de leiding van
den schrijver van een vuilaardig boek , Ongeloof en Revolutie." -- Enz. enz.
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weldenkend 'man zou terugdeinzen , worden ontleend. Dit ééne
ten voorbeeld :
„Ik heb grond te beweren , dat het blad , hetwelk de eer geniet de
christe lijk-historische partij in Nederland te vertegenwoordigen ; — hetwelk , reeds uit kracht van zijn naam , meer dan Benige andere courant
tot in-acht-neming der oud-hollandsche goede trouw was verpligt ; —
hetwelk onder de leiding staat van een landgenoot , in velerlei opzigt zoo
uitstekend als Mr. Groen van Prinsterer , zich gedurig aan de verregaandste illoyauteit , ja kwade trouw en onzede lijkheid schuldig maakt."

Mij hebben deze en dergelijke honderdwerf herhaalde beleedigingen niet in het minste gedeerd. Thans kom ik tegen
de verguizing van Keuchenius op. Eilieve ! zegt men , waarom
toen zooveel onaandoenlijkheid en thans zooveel ligtgeraaktheid?
Waarom? omdat de twee gevallen niet gelijk staan.
4. Toen gold het mij zelven ; thans geldt het een geestverwant en vriend.
2. Keuchenius is afwezig , ik was present.
3. Ik was van vrienden omringd. Keuchenius stond en staat ,
door een zamenloop van omstandigheden, die nauwelijks wederga
heeft , en door een karakter , dat voor geenerlei gevolgen van
onvervaarde pligtbetrachting beducht is , bijkans alleen.

4. Keuchenius heeft , in een geheel buitenge-w oven toestand ,
het bewijs geleverd eener standvastigheid , waarvoor ik , in
dezelfde mate , de gelegenheid niet gehad heb. Elders heb
ik zijne behartiging van de taak der christelijk-historische
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'

rigting , in en buiten de Tweede Kamer , vermeld. „Ook
Keuchenius heeft les dé fauts de ses qualités; maar de hoedanigheden zelf zijn uitstekend en, vooral in onze tijden van
slapheid , onmisbaar. Te midden van zoo veter onverstoorbare
levenswijsheid , is het goed dat deze en gene dwaas en naïf
genoeg is om den regel : Fais ce que dois, advienne que pourra !
zoo ernstig in praktijk te brengen , dat hij , starend op heginsels, starend op de hoogste belangen van Vaderland en
Kerk , eigen belang voorbijziet. Over zijne koloniale politiek
vermeet ik mij geen oordeel. Dit weet ik : dat hij zich , in
Indië en in Nederland , als evangeliebelijder, ook waar het
belijden geen voordeel aanbragt of beloofde , gelijk bleef. De
nakomelingschap , indien zij een deugdelijken toetssteen gebruikt , zal de cordaatheid prijzen van den man , die , onder
zijne geestverwanten , tijdens liet kabinet van 1 Junij 1866,
alleen tegen het onverantwoordelijk loslaten der onderwijskwestie , ' alleen tegen het inconstitutioneel motief der kamerontbinding , alleen tegen de ontzenuwing van de grondwettige
en nederlandsche vrijheid, alleen tegen het misbruik der
volksherinneringen ter volksmisleiding , opkwam."
5. Voor de kleingeestigheid eener ministeriële wraakoefening
was ik (1850-1855) onbereikbaar. Keuchenius is daarvan
het slagtoffee geweest. Hij is uit 's lands dienst ontslagen. Hij
zou te vrede zijn geweest , indien hem verlenging van verlof,
waarop hij aanspraak maakte , verleend was. Maar neen , de
man die , gedurende eene reeks van jaren , als secretarisgeneraal van koloniën , als lid en waarnemend vice-president
van den Raad van Nederlandsch-Indië , met zeldzame begaafdheid , uitstekende diensten bewees , deze verdienstelijke staatsambtenaar wordt ; in de volle kracht van den mannelijken
leeftijd , laat mij het verbum proprium gebruiken , uit 's lands
dienst „ gejaagd." Waarom ? was het omdat hij , als volksverte-
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genwoordiger , zonder gedienstige verbloeming, zijn ongunstig
oordeel over de handelwijs van het Kabinet uitsprak ? Zoo ja,
dan is dit een antecedent , veelbelovend voor de rust van
elke rigting die meesteres van het bewind wordt , meer althans
dan voor de constitutionele opvoeding der Natie. Of is het
omdat er , tusschen den landvoogd en het raadslid , een te
groot verschil van gevoelen zijn zou ? Dan moet ik aannemen
dat de Raad van Indië (mijns inziens , vooral tot openhartigheid
van weêrspraak en kritiek geroepen) een minder eervolle taak
heeft dan ik mij voorgesteld had. Tot dus ver meende ik
dat ook een Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-Indië aan de
spreuk gedachtig behoorde te zijn : Ce qui résiste soutient.
En hier is de weerstand slechts weerspraak. „ In zoodanige
betrekking ," schreef mij onlangs iemand die van nabij met
het Indisch Gouvernement bekend is , „ heeft men niet anders
te doen dan te adviseren. Ik weet niet dat men er in het
Moederland over gedacht heeft leden uit den Raad van State te
weren of te ontslaan , omdat zij tegen een of meer ministers
strijd gevoerd hadden. Men zoude den Raad van N.-Indië voor
goed kunnen missen , indien men in dat Collegie slechts
mannen wilde plaatsen , die alleen vragen wat de GouverneurGeneraal wenscht dat zij zeggen."
6. Nog moet ik doen opmerken dat hier niet van een gewoon
dagblad-artikel , waarvan het transeat cum caeteris gelden
zou , spraak is.
Ik laat thans de vraag daar : in hoe ver de conservatieve
partij medepligtig kan gerekend worden aan de eigenaardigheid der polemiek die , door een bekwamen stijlist , in
War erkend hoofdorgaan het Dagblad van 's Gravenhage , ge-

voerd wordt `?
Hier althans rust de verantwoordelijkheid niet op den
redacteur alleen
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Hier is niet slechts een artikel geschreven. Hier is een
daad gepleegd. De redacteur zal wel niet een autocraat zijn.
Voorzeker is men tot een dergelijk éclat niet overgegaan
zonder medeweten , overleg, autorisatie , lastgeving van hen
hij wie het oppertoezigt berust. Ook niet zonder toestemming
van hem die het Advies in '1866 gevraagd had en ontving.
Een brief is openbaar gemaakt , die niet voor publiciteit
bestemd was. Althans niet dan met inachtneming der regels
van betamelijkheid : „ ut inter viros bonos agi oportet."
Aan zoodanige openbaarmaking als nu geschied is , heeft
Keuchenius niet gedacht, toen hij vrijheid gaf om van zijne
in der haast geschreven beschouwingen gebruik te maken.
Niet aan een uitgaaf in extenso.
Niet met mededeeling, zelfs der uitdrukkingen blijkbaar
van vertrouwelijken aard ').
Allerminst kon hij vermoeden dat men, tot loon zijner
bereidvaardigheid, het in 1 866 gegeven Advies zorgvuldig zou
bewaren, om het, in tijd en wijle, met behulp van kunstrijke
toelichting, als een eigenhandig en verpletterend bewijs van
karakterloosheid te doen gelden.

1 ) Van den brief aan den heer Voorhoeve (zie de Bijlage II) schreef
Keuchenius mij : „ Ik dacht er in het minst niet aan , dat die brief ooit
in eene courant zoude verschijnen. Maandag vroeg de heer V. mij tot de
openbaarmaking daarvan langs dien weg vergunning. Ik antwoordde hem :
„ de brief is uw eigendom ; doe daarmede wat gij wilt." Ik hoop intusschen niet , dat in den brief iets is , wat u mishaagt , of liever , wat u afkeurt. De uitdrukking : politieke waaghals, zoude ik zelf achterwege gelaten
hebben , indien de brief voor openbaarmaking door den druk bestemd
geweest ware." — De heer Voorhoeve vroeg , gelijk men in dergelijk geval
gewoon is, vergunning. Keuchenius gaf ze. De uitdrukking politieke waaghals speet hem. Thans , bij de edelmoedige utilizering van het Advies van
8 Febr. 1866 verkrijgt elk woord dat Keuchenius gaarne zou uitgewischt
hebben , voor het beoogde doel , des te meer waardij.
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In ,het Dagblad onlangs , en later nog in de N. Middelburgsche Courant is , bij het graf van Dr. Koorders , aan zijne
gaven en verdiensten regtmatige hulde gebragt.
Ook ik zal deze gelegenheid niet laten voorbijgaan ter
waardering van een in menig opzigt voortreffelijken landgenoot , die , met zijn geniaal en nog zooveel voor hét vaderland
belovend talent, ook mij, lang eer hij tot lid der Tweede
Kamer benoemd werd , ter zijde gestaan heeft. Reeds in
11860, tot mijn eigen verbazing, trad hij als een warm verdediger van het anti-revolutionair beginsel op , in een academisch proefschrift, dat van verwonderlijke bekendheid met
mijne geschriften getuigenis draagt 1).
Er is, in de necrologische courant-artikelen die ik bedoel,
gezinspeeld op eene weinig edelmoedige taktiek , waarmeë,
zegt men , zijn parlementaire tegenpartij , in haar censurá
morum ditmaal uitermate gestreng, zich tegen de slagen
van den onbarmhartigen dialecticus , zooveel doenlijk , in veiligheid gesteld heeft.
Deed zij het inderdaad ? die vraag kan niet enkel door de
lezing van het Bijblad, zij kan slechts door oog- en oorgetuigen worden beantwoord. Zoo ja , dan wil ik liefst in deze
demonstratie , meer onbetamelijk nog dan grievend, een
onwillekeurig eerbetoon zien aan de deugdelijkheid der argumenten en aan de overmagt van redenaarstalent 2).
I) De antirevolutionaire staatsleer van Mr. Groen van Prinsterer uit
de bronnen ontwikkeld. Utrecht , 186 0. — In dit geschrift heeft Dr.
Koorders deze staatsleer niet slecists beschreven , maar beaêmd , en sedert
ook als lid der Staten-Generaal, niet verloochend. — „Het valt niet te
ontkennen schrijft , in de Heraut , mijn vriend A. Schimmelpenninck van
der Oye , „dat Koorders samenwerking met de conservatieven harte lijk
begeerde. Welligt maakte hij zich te veel illusies op dit punt , maar in ieder
geval wilde hij die samenwerking niet koopen ten koste van het kenmerkend
anti-revolutionair beginsel."
2) Soortgelijke afspraak en praktijk was er met evengemeld proef3

34
Desniettemin is de verontwaardiging prijzenswaard. Slechts
ware het te wenschen dat men de les , die men aan anderen geeft,
zich , ook voor eigen gedragslijn , eenigzins ten nutte gemaakt
had. Terwijl men, zeer te regt, de mishandeling van hem dien wij
betreuren misprijst , wachte men zich voor soortgelijk wanbedrijf , waar de verongelijkte nog niet ten grave gedaald is.
De behandeling van Keuchenius door de conservativen , in
en buiten de Kamer, was vrij wat moeijelijker te verduren
dan die welke aan Koorders van de liberalen ten deel viel.
Immers Koorders , tegenover vijandige miskenning, vond
bijval en steun , toejuiching en dank. Voor hem (o ijdelheid
onzer uitzigten en berekeningen !) ontsloot zich, in de parlementaire loopbaan, een glansrijk verschiet. De geleerde, de
begaafde , als voor het dëbat geboren spreker, was of werd,
zoo al niet de leader , de woordvoerder van een aanzienlijke
minderheid , straks meerderheid welligt. De helderheid , de
scherpzinnigheid , ook de scherpheid van zijn betoog zou van
lieverlede sterk genoeg zijn geweest om vooroordeel en hatelijkheid voor den eisch en ernst van gewigtige discussiën te
doen wijken. Ook de hoogste staatsbediening scheen voor zijne
bekwaamheid spoedig bereikbaar.

schrift. Waarschijnlijk (zoo liet Koorders zelf zich in het voorberigt uit)
„zou het opstel , zoo het aan la mort sans phrase ontkwam , levendige weerspraak ontmoeten. " Inderdaad, er was slechts de keus tusschen ignoreren
en hachelijker kamp. Men verkoos het eerste ; men verschanste zich achter
het uit de lucht gegrepen voorwendsel, dat Koorders , vroeger liberaal , al
te plotseling om in zijne retractatie oloregt te kunnen zijn , omgekeerd
was. De geleidelijke verandering , sedert verscheidene jaren bij zijne
medestudenten bekend , gaf regt en aanleiding om , in 1863, mij
over dit alturn silentium en de perfide verdachtmaking aldus te uiten :
„De schrijver kon , bij zijne vroegere geestverwanten felle bestrijding te
gemoet zien , maar niet een ontwijken van den strijd, door enkel te smalen
op eene verandering van denkwijs , waarvan de opregtheid, om het ongerijmde van kansberekening , in het oog valt
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Keuchenius , aan wien door geen bevoegden beoordeelaar
uitstekende kunde en schitterende begaafdheid zal worden
ontzegd, Keuchenius daarentegen , ... doch ik behoef het contrast
niet te schetsen. Hem liep alles tegen ; elke verwachting
werd teleurgesteld , elke poging verijdeld of ten kwade gekeerd. Bijkans ieder geestverwant ontviel hem. Voor enkele
vrienden was hij , ja misschien nog wel een voorwerp van deernis,
maar toch een onhandig en voor teregtwijzing , vooral op
koloniaal terrein, onvatbaar betweter en opposant. lk heb de
smart van Keuchenius, in de twee jaren van zijn verblijf alhier,
van nabij gezien. Welnu! Te weinig nog is dit tweejarig lijden
ter voldoening aan de fel op hem gebeten wederpartij. Meér
dan iemand miskend , verguisd , als een vijand van Nederland
en Oranje , bij de kunstenarijen der stembus aan den haat prijs
gegeven eener opgewonden bevolking, ontving hij , in de Tweede
Kamer, ook van den kant zijner geloofsgenooten nauwelijks
ooit eenig blijk van sympathie, van waardering althans zijner
gemoedelijke pligtbetrachting, waar hij , naar eed en geweten,
zijn overtuiging uitsprak. Straks werd hij, als onbruikbaar,
verwijderd uit 's lands dienst, zonder dat iemand op deze smadelijke verongelijking acht sloeg. Geen wonder dat hem het verblijf
in Nederland onverdragelijk werd En , nu hij ambteloos te
Batavia terugkeert, na jaren achtereen, de voornaamste betrekking, naast die van Gouverneur-Generaal, met een kunde,
met een talent, met een eerlijkheid en vrijmoedigheid, zelfs
voor de kleingeestigheid zijner benijders onloochenbaar , te
hebben bekleed; nu hij zich, uit de diepte dezer verongelijking, tot vernieuwden arbeid opbeurt en aangordt; nu hij
de pen , ter bedachtzame en doeltreffende bespreking der belangen van Nederland en Indië , weder opvat ; nu grijpt men ,
in onverzoenlijkheid of, zoo ik liever onderstel , in gevoel van
eigen zwakheid , tegen den gevreesden antagonist het meest onridderlijke wapen , ter zelfverdediging , bij de hand. -- Nu wordt

36

al wat Keuchenius schreef en schrijft gedenatureerd. Nu wordt
hij afgeschilderd , als voorstander, in'1 866 en 1868, beurtelings
van tweederlei , de koloniaal-conservatieve en de radicale
politiek , waartegen hij zich evenzeer ten allen tijde verzet
heeft. Nu schaamt men zich niet , zonder vergunning en in
zijn afwezen , een, naar men voorgeeft en hoopt, aan Keuchenius nadeeligen Brief in het licht te geven. Nu doet men
dit Advies voorkomen , als sollicitatie voor het lidmaatschap
der Tweede Kamer. Nu beijvert men zich om daaruit verklaringen af te leiden , waaraan Keuchenius nooit gedacht heeft.
Nu smaalt men op het programma van '1 868, als of Keuchenius ,
in misdadigen wrevel, zijn nieuwe loopbaan met een revolutionair
schotschrift, voor de rust van Java onheilspellend, ingewijd
en onteerd had. En waartoe dit alles ? om den strijd, dien men
niet aandurft , te ontgaan , met de betuiging dat • een karakterlooze , dat een gewetenlooze „ nieuw verrezen publicist",
als die Keuchenius (iste Keuchenius !), der gedachtenwisseling
met mannen van stavast in overtuiging en gedragslijn , met
mannen van karakter, in dit goede land zoo talrijk , onwaard is !

Om den strijd te ontgaan! daarvoor is elk middel welkom.
Treffend is deze jammerlijke vreesachtigheid , in haar oorsprong en bedoeling , ten toon gesteld door iemand , altijd
dezelfde in zijn van al wat laaghartig is , onverwinbaren afkeer , door mijn hooggeschatten vriend Gunning , in den
volgenden brief:

.Hooggeschatte Vriend!
Het ontbreekt , tegenover de verscheidenheid , ja de jammerlijke verdeeldheid aan onze zijde, toch ook bij onze tegen-
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standers niet aan hoogst belangrijk verschil. Bij de liberalen

b. v. een Pierson, waarlijk niet slechts sedert hij met ons
in gewichtige eischen overeenstemt, bij velen onzer, gelijk
bij mij, hoog gewaardeerd, en tegenover hem zijn liberale
bestrijders, de meerderheid hunner althans ! Bij de conservatieven , welk een verschil tusschen diegenen hunner die }
even als zoo menig conservatief op theologisch gebied, in den
grond boven hun beginsel staan, en tusschen de meerderheid
der conservatieven , door u dikwerf, met zoo groote juistheid,
een vreesachtige fractie der liberalen genoemd. Van die vreesachtigheid schijnt mij weder een treurig teeken de onedele
wijze waarop in ons Dagblad van een vroegeren brief van
den heer Keuchenius wordt gebruik gemaakt. Geen aandachtig
lezer van den brief kan miskennen dat de tegenspraak met
zichzelf, waarin men Keuchenius tracht te doen voorkomen,
alleen in schijn bestaat. Dat men nu een edel mensch, een
ridderlijken strijder, een beslisten belijder van het Evangelie
op deze wijze als een dubbelhartig man wil fletrisseeren, dat
zou mij het bloed doen koken, om de liefde die ik voor dezen
broeder in Christus gevoel. — Maar , bij verder nadenken ,
zie ik er toch ook de vreesachtigheid in, aan de conservatieve partij eigen , zoo als aan ieder die geen eigen beginsel heeft. Eene vreesachtigheid, die zich wel achter sterke
scheldwoorden en krachtige uitdrukkingen kan verbergen ,
maar zich toch voor den nadenkenden duidelijk genoeg toont
in de zucht om toch vooral elk man van karakter, elke
persoonlijkheid uit één stuk , welke men tegenover zich
ziet, zooveel mogelijk in stukken te breken, opdat de kracht
van dit karakter niet beschuldigend en dreigend tegenover
ons • sta ! Mij walgt van deze polemiek, evenzeer als van de
beleefdheden die de bestrijders onzer schoolwet thans in het
Dagblad ondervinden, totdat zij , als er weder eens een conservatief ministerie mocht komen, wederom zullen ter zijde
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worden gesteld. Ik wenschte dat ik gelegenheid had , den heer
Keuchenius , bepaaldelijk onder deze omstandigheden, mijn
hoogschattende liefde te betuigen : doch ik sta niet tot hem
in betrekking. Kunt gij het soms bij gelegenheid ook voor
mij doen? Gij zoudt mij daarmede verplichten.
Geloof mij als altijd
Uw dienaar en vriend
Februarij 1 869.

J. H.

GUNNING.

In den Brief aan een Kiezer heeft Keuchenius de redenen
van zijn vertrek naar Indië medegedeeld. Daar leest men :
„Men verwijt mij vooral gebrek aan Christe lijke liefde. Verre van mij ,
ook niet te dier zake mij te verootmoedigen. Men vergete evenwel niet,
dat in onze dagen van flaauwheid en zoetsappigheid, onder den schijn
van de liefde na te jagen , dikwijls de waarheid verbloemd of verzwegen
wordt , en dat niet a lleen de personen der Ministers , maar ook de volken
van Nederland en Indië regt hebben den eisch van christe lijk liefdebetoon
te doen gelden.....
„Ik ben minder dan iemand anders ; maar het zoude toch kunnen zijn,
dat mijne taal zoo scherp heeft moeten klinken, scherper misschien dan
ik zelf bedoeld heb , om Nederland uit zijnen langen en vasten slaap te
doen ontwaken, ter behoudenis van alles , `wat het lief heeft en wat tot
hiertoe de stof van zijn roemen en danken heeft uitgemaakt. Wat daarvan ook zij , ik meen , bij deze tweede ontbinding der Kamer,
mijne taak als afgedaan te mogen beschouwen. Die strijd juist tusschen
het uitspreken der waarheid en het betrachten van christe lijke liefde valt
mij onder dit Ministerie te zwaar: Het stille tegenwerken van mijne geestverwanten , zonder dat zij zich verwaardigen mij openlijk te weerspreken en
mij van dwaling te overtuigen , is mij op den duur te pijnlijk en vernietigt
den invloed, dien ik anders zou hebben kunnen uitoefenen."

Deze Brief is gedagteekend 22 Januarij 1868. — Nu men ,
om Keuchenius in een ongunstig licht te stellen, een zijner
Brieven uitgeeft, meen ook ik niet te mogen achterhouden een
gedeelte althans-,van een Brief, ter nadere ontwikkeling van
het bovenstaande, aan mij geschreven , vijf maanden later,
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toen hij, kort na den val van het Ministerie van 1866, aan het
vaderland vaarwel gezegd heeft.
Keuchenius aldus naar Indië te zien vertrekken is mij ,
behoef ik het te zeggen ! zeer smartelijk geweest. Eerst later
heb ik begrepen dat hij , in het verlaten van Nederland ,
gelijk had. Zelfs na de lezing en herlezing van den Brief
aan een Kiezer , betreurde ik nog dat hij zich , bij de

tweede ontbinding, niet weder verkiesbaar gesteld had. ik
wist dat zijne herkiezing te Arnhem niet twijfelachtig scheen.
Mismoedigheid over teleurstelling in personen of omstandigheden was, dacht ik , gedeeltelijk althans , oorzaak van een, zoo ik
meende, voorbarig besluit. — „Wij leven waarlijk niet in een
tijd en in een land , „schreef ik hem in Mei '1868 „waarin
de min of meer hostiele verhouding tot een Kabinet , voor
iemand van uwe talenten, kunde , antecedenten en veerkracht,
billijke verwachtingen op een gunstiger toekomst afsnijdt.
Waarom het strijdperk verlaten? waarom u aldus van de kracht
die het lidmaatschap der Tweede Kamer geeft , beroofd ?" — Ja,
ik ging op nog onbarmhartiger wijs, in mijne evenzeer ontijdige
als onjuiste , voor het minst overdreven kritiek , te werk. „Met weemoed denk ik aan uw naderend vertrek. Ik kan mij voorstellen hoe
pijnlijk deze laatste weken voor u geweest zijn. Meer dan
ooit gevoel ik de verpligting om , in dit ernstig tijdsgewricht,
openhartig jegens u te zijn... Het komt mij voor dat gij ,
in uw oordeel over anderen , wel eens onbillijk en hard zijt
en u te zeer door eene hartstogtelijkheid laat leiden , die u
verbittert en het smartelijke uwer positie , buitendien reeds
erg genoeg , noodeloos verdubbelt. Over het algemeen ziet
gij voorbij , dunkt me , dat er , • bij al het uitnemende uwer
cordaatheid , in de modus quo , te veel onstuimigheid , te
veel felheid geweest is. Gij waart menigwerf, gij waart doorgaans uitermate scherp , te pijnlijker voor uwe medestanders,
omdat gij doorgaans in de zaak gelijk hadi."

Voorzeker, voor dergelijke lessen was het toen de tijd niet.
Door, weinige weken vóór het vertrek, den zedemeester
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willen spelen, had ik zelf eene teregtwijzing, zelf een
blijk van allezins verklaarbaar misnoegen over ontijdig . vermanen verdiend. Ik althans zou het hem niet euvel hebben
geduid.
Door toevallige omstandigheden werd mijn brief verzonden,
eerst tegen half Junij. Bijkans onverwijld ontving ik hoofdzakelijk dit antwoord.
„Ik begin met de erkenning dat ik gevoel menigwerf
scherp geweest te zijn. De vrees van in scherpheid toe te
nemen, waar mijne redenen van verbittering aangroeiden ,
heeft mede bijgedragen tot mijne niet verkiesbaarstelling.
Reeds lang vóór dat ik lid der Kamer was, heb ik
mij scherpheid hooien verwijten, en hoe ik ook dikwerf getracht heb haar te vermijden, zij schijnt zoo eigen te zijn
aan de wijze van uitdrukking mijner gedachten en aan de
keuze mijner woorden dat ik vaak ook dáár nog scherp heet,
I
wanneer ik ernstig gewild en gestreefd heb het niet te
wezen.
Aan mijn pogen om scherpheid te vermijden, dank ik tot
hiertoe dan ook geen ander gevolg dan eene zekere bedachtzaamheid in hetgene ik spreek of schrijf, eene strengere
rekenschap van de meeningen of stellingen die ik voordraag.
Het is mij , waarschijnlijk uit hoofde daarvan, steeds gelukt,
bij hetgeen ik reeds gesproken of geschreven heb, buiten
verwikkelingen te blijven en buiten de beschuldiging van de
woorden van anderen verminkt of onjuist wedergegeven en
aan de waarheid te kort gedaan te hebben.
De maatstaf van scherpheid is overigens niet bij alien
dezelfde. Mij treffen ten minste dikwijls in de redevoeringen
van anderen, die nooit wegens hunne scherpheid gehaat
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zijn , woorden en insinuatiën , welke ik mij nooit zoude hebben
durven veroorloven.
Wat de redevoeringen betreft , ter gelegenheid van de motie
uitgesproken , ik rangschik die onder mijne minst scherpe en
vind er geene uitdrukking in die ik behoef terug te nemen.')
1) Over de scherpheid van Keuchenius te spreken is iets waaraan men
zich gewend heeft. Ik veroorloof mij evenwel (ter matiging van dit stenotype verwijt) te verwijzen naar de zitting van 27 Sept. 1866.
De motie van orde had de Kamer gebragt in een toestand van opgewondenheid die zelden haars gelijke gehad heeft. Keuchenius werd
aangerand met ongeëvenaarde felheid. Uitdrukkingen werden gebezigd,
zoo als zelden , zonder onverwijlde tusschenkomst van den Voorzitter , gehoord zijn. --„ Als gij de benoeming hadt willen critiseren , hadt gij dit
zonder omwegen moeten voorste ll en ; dan hadt gij gehandeld zoo als een
eerlijk man behoort te doen , zonder dat ik daarom (n. b. de parlementaire
veiligheidsklep 1) wil zeggen dat de geachte spreker een oneer lijk man zou
zijn . . Nu is het , als ik het zoo zeggen mag, eene kwaadaardige kritiek,
en ik mogt wel vragen : „ Tant de fiel entre-t'il dans l'ame d'un dévot?" —
Keuchenius werd vergeleken met den meest gruwelijken woestaard die
de geschiedenis onzer reformatorische heldeneeuw onteerd heeft , met Lumey.
Ook dit nog. „ Wanneer de houding , de toon , de taal van dien spreker
in dit debat volgens hem het kenmerk is van den waren Christen , dan
hoop ik dat God Nederland voor zulk een Christendom zal bewaren."
Ik wensch niet noodeloos uitdrukkingen op te rakelen die , in de hitte
van den strijd , zijn ontvallen ; maar ik mag en moet vragen of men , in de
schier onmiddellijk gevolgde repliek van dezen dévot , van dezen Lumey,
niet eenig merk van den waren Christen terugvindt ? „ Een woord van
dank ook aan de geachte sprekers uit Gouda en Hoorn voor hunne
lessen van christelijke pligtbetrachting. Zij zullen in mij steeds een volgzamen leerling vinden , waar hun onderwijs strekt mij eene betere
waardering en naleving van het Christendom aan te bevelen ; maar zij vergeten niet 1) dat christelijke liefde , door het Christendom voorgeschreven,
niet moet worden verward met onchristelijke zoetsappigheid , en dat het
juist die onchriste lijke zoetsappigheid is , welke dikwijls , en onder allerlei vreemde namen, veel kwaad berokkent en veel liefdeloosheid te weeg
brengt , die de belangen van het volk in de waagschaal stelt en het gezag
ondermijnt."
1) Lees zij v. of laat

hen niet v.

43
Die motie heeft tot veel onstuimigheid en felheid van
anderen aanleiding gegeven ; zij is , gelijk u elders hebt opgemerkt , geëxagereerd en geënvenimeerd ; zij is gebruikt geworden, als een middel om door volksagitatie meester te
blijven van het gezag.
Voor de gevolgen der ontbinding mag ik niet verantwoordelijk gesteld worden. Wat ik te verantwoorden heb,
is alleen of de motie waar, of zij grondwettig is. Behoef ik
het u te zeggen dat er nauwelijks iemand is , die daaromtrent nog eenigen twijfel voedt , en dat de uittreding van den
minister van koloniën, onder de omstandigheden waarin Indië
verkeerde en die tot de zamenstelling van het Kabinet van
Junij 1866 aanleiding gegeven hadden , eene bron is van rampen
welker begin nauwelijks aanschouwd is ? . . .
Roep in uwe herinnering terug wat de conservatieve partij ,
als oppositie geëischt , en wat zij als regering gedaan heeft.
Ik heb steeds beweerd dat de uitgetreden minister de
beste regtvaardiging zoude geven van mijne motie. Nu voeg
ik er de bewering aan toe dat de houding der conservatieve
partij , onder dit nieuwe ministerie, en de toekomstige klimmende verwarring in Nederland en Indië, die bij hare geblekene onmagt om te handelen , hare oppositie veroorzaakt ,
de krachtigste veroordeeling zijn zal van het ministerie
van 1866.
Mijne christelijke vrienden , ook dan wanneer zij niet kunnen
voorbijzien dat ik niet sedert gisteren een belijder , maar sedert
vele jaren een ftrijder voor het Christendom geweest ben ,
weigeren meerendeels de juistheid mijner koloniale staatkunde
te erkennen....
Naarmate het te meer blijkt dat mijne inzigten juist geweest zijn , is de behandeling die ik ondervonden heb te
onregtvaardiger , het stilzwijgen , daaromtrent bewaard door hen
die mij hadden behooren te verdedigen , te onverklaarbaarder.
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... Juist mijne geloofsverwanten zijn oorzaak van mijn
ongeluk en hunne houding tegenover mij , zoo in als buiten
de Kamer, is het die bij mij het besluit om naar Indië terug
te keeren heeft doen tot rijpheid komen. Geloof mij, als ik
u verzeker dat velen er aldus over denken en spreken en dat
ik het reeds menigmalen, zonder eenige aanleiding mijnerzijds, als een bewijs hoeveel de christelijk-historische partij
voor haar beginselen over heeft, heb hooren voordragen dat
zij hare woordvoerders zoo gemakkelijk loslaat en prijs geeft.
Ik beklaag mij daarover niet ; de waardering van haar beginselen is er ook niet door verzwakt, en waar de heerlijkheid van Gods Woord zich krachtiger in het lijden aan mij
geopenbaard heeft, dank ik Hem dat ook dit middel door
Ilem is aangegrepen om mij en de mijnen te nauwer aan
Hem te verbinden. Er is ook eene genade om den psalmdichter te leeren nazeggen :
Zoo ik niet had geloofd dat in dit leven
Mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou,
Mijn God ! waar was mijn , hoop , mijn moed gebleven,

en, hoeveel smartelijks mij ook nog verder wacht, ik zal God
bidden dat Hij hct meer en meer aan mij heilige. Zoo heel
lang kan het lijden ook niet meer duren.
Maar, ben ik bereid mij aan mijn lot te onderwerpen, ik
stel er ook prijs op dat mijne vrienden mij niet verkeerd beoordeelen en aan eene soort van eigenzinnigheid of wispelturigheid toeschrijven, wat niet dan een noodzakelijk gevolg
is der omstandigheden.

Bij zulke ervaringen van vrienden en geestverwanten in het
tegenwoordig oogenblik, vraag ik wat ik van tegenstanders
te wachten heb. Mijne toekomst is vooral dan donker, wanneer
ik de welwillendheid en hulp , die ik van anderen te hopen
heb, zoude moeten afmeten naar de blijken van deelneming
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en belangstelling die mij , te midden en op het toppunt van
mijii ongeluk , van de zijde mijner vrienden en geestverwanten
ten deel vallen.
Al is mijn vertrouwen op de antirevolutionnaire partij zeer
geschokt, overtuigd dat de beginselen dier partij niet
maar ik de

BEGINSELEN

MIJ,

behoor te dienen , blijf ik ook hare

belijders als mijne vrienden vereeren en liefhebben.
ik zoek de oorzaak van mijn ongeluk dan ook niet in de
ongevoeligheid of onverschilligheid van deze , maar wel in
het onheilig verbond , door anti-revolutionairen met conservatieven gesloten , om , zonder acht te slaan op eigene beginselen en antecedenten , alles , wat liberaal is en wat van
liberale zijde ondersteund of voorgesteld wordt, te bestrijden
en te keer te gaan.
Ware alles , wat ik gedaan en gesproken heb, tegen liberalen
en aan de zijde van conservatieven verrigt , ik zoude met eer
en lof overladen zijn geweest ; nu echter zijn enkel smaad
en verguizing mij ten deel gevallen ; en de weinige vrienden,
die nog een woord van lof en dank voor mij over hebben,
spreken het uit , niet onder betreuring en veroordeeling van
het onregt, dat mij is aangedaan , maar behoudens de voorzigtige erkenning mijner gebreken , mijner scherpheid , enz.
Zoo blijf ik , ook door mijne vrienden , aan de veroordeeling
en aan de verwerping van alle partijen prijs gegeven , en al
ben ik als het eerste zoenoffer voor het bovenbedoelde onheilig verbond gevallen , het verbond is , hoewel men meer
en meer voor zich in stilte erkend , dat ik gelijk gehad heb ,
zonder het echter uit menschenvrees of om welke andere
reden ook , openlijk te durven uitspreken , het verbond, zeg
ik, is met dat offer nog niet geëindigd. Het einde zal welligt
eerst verkregen zijn, wanneer men staat voor eene ledige
schatkist, en voor de grootste verwarring ; maar, zoo men
dan ook al komen mogt tot de erkenning dat de koloniale
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staatkunde van den afgevaardigde Mijer , bij gemis van alle
beginsel , onhoudbaar

is ,

niemand zal zich gedrongen voelen,

door de herstelling mijner eer , aan de juistheid mijner inzigten
en aan de waarheid mijner waarschuwingen hulde te doen.
De liberalen zullen nimmer de kloof, die mij van hen scheidt,
willen voorbijzien ; de conservatieven zullen het nimmer verOven ,

dat ik hunne partij verzwakt heb ; de anti-revolutio-

nairen zullen steeds klagen , dat ik het ministerie van 1866
zoo heftig bestreden heb.
Tot behoudenis van Indië , tot in het lichtstelling eener
heillooze staatkunde , tot voorbereiding van eene toekomst,
waarin de hinderpalen , door de nederlandsche heerschappij

voor de aanneming van het christendom den Indiaan in den
weg gesteld , zullen zijn opgeheven , moest ik als offer vallen;
en liever dan , onder de boven ontwikkelde omstandigheden,
nog iets van eene ambtelijke toekomst te hopen , zeg ik : des
Heeren wil geschiede ! „Mag zijn Naam slechts eer ontvangen!
't Ga ons slecht of 't ga ons goed ; Dit alleen is ons verlangen ,
Trouwe Vader, wat Gij doet !"
Met

u geloof ik , dat het mij nimmer berouwen zal ,

in een gewigtig oogenblik , bijkans alleen , de christelijke
volksbelangen in de nederlandsche volksvertegenwoordiging
te hebben verdedigd ; maar zoo geloof ik ook, dat het mij
niet zal behoeven te berouwen , verlaten , veroordeeld en mistrouwd door mijne vrienden , der langen tijd misleide natie
de waarheid omtrent hare kolonien te hebben geopenbaard.
Hadde ik eene andere koloniale staatkunde verdedigd

_e

n

aangeprezen , ik zoude niet zoo krachtig voor de christelijke
volksbelangen met betrekking tot het onderwijs hebben kunnen
spreken ; — voor zulke belangen ijverende , moest ik wel de
koloniale staatkunde , door mij voorgestaan , en mogt ik geene
andere staatkunde in bescherming nemen.
Mijne houding en mijn gedrag, tegenover de school, en de
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koloniale quaestie , zijn die van een consequent man, van een'
man bovendien, die het reeds jaren lang, ook in zijne betrekking van volksvertegenwoordiger, gevraagd heeft : „ wat
wilt Gij , Heer! dat ik doen zal?" en gebeden dat ik een
werktuig zijn mogt tot verheerlijking van zijnen Naam.
Het feit is niet te loochenen dat mijne vrienden en geestverwanten , voor een gedeelte althans, mijn gedrag tegenover
de sch.00lquaestie prijzen, maar daarentegen mijne koloniale
staatkunde veroordeelen, betreuren, en aan eene verderfelijke
dwaling, aan dweepzucht of misschien aan eigen belang toeschrijven. Zij zouden mij geroemd , op de handen gedragen
hebben, en als een uitstekend christen geprezen, indien ik,
bij denzelfden ijver voor het christelijk onderwijs , de conservative kóloniale staatkunde, verdedigd hadde. In- eigene
oogen zoude ik dan echter geen lof verdiend hebben.
Bij zulken eisch echter, aan den anti-revolutionair gesteld , -- eenen eisch, die zijnen voornamen grond heeft in
eenen kwalijk begrepenen ijver voor de nederlandsche schatkist en in gemis aan studie omtrent Indië — bleef ik aan
allerlei verkeerde beoordeeling blootstaan, en werd ik, voor
.zoo veel als andere anti-revolutionairen de zijde der koloniale
conservativen bleven kiezen , eene bron of oorzaak van verwarring, zonder eenig nut in de Kamer te kunnen uitrigten.
Het getal dergenen , die dáár komen om in het belang hunner
partij of van het ministerie hunner voorkeur te stemmen, is ,
geloof ik, grooter, dan het getal van hen, die genegen zijn
te leeren en zich te laten overtuigen. Studiezucht en leerzaamheid behooren vooral niet tot de hoofdkenmerken van
de leden der anti-revolutionaire partij, zoo in- als buiten de
kamer. -- Uit een koloniaal oogpunt, was dus ook de houding mijner vrienden tegenover mij , eene reden om mij niet
verkiesbaar te stellen.
. Niemand ontkent dat de toestand van Nederland en Indië
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zorgwekkend en bedroevend is, maar weinigen zijn er, die
het inzien dat hij daarom vooral zoo groote zorg en droefheid
baren moet, omdat, ten gevolge vooral van eene onchristelijke
staatkunde tegenover Indië, die door eene geheele Christennatie
jaren lang zwijgend is aangezien , en in hen , die als de beste
en ijverigste Christenen geroemd werden, hare warmste verdedigers gevonden heeft, de geesten zoo verward en de verstanden zoo verbijsterd zijn , dat de voorwaarde om door de
besten en edelsten in den lande geloofd en geprezen te worden,
is , dat men de waarheid verzwijge en zulke staatkunde in

bescherming neme.
Ik heb mij-zelven niet gezocht, als volksvertegenwoordiger,
en daarom mij niet aan zulke voorwaarde willen onderwerpen.
Tegenover de3,000,000 Nederlanders, die mij nu zouden kunnen
veroordeelen, staan 25,000,000 Indianen, menschen als wij ,
die eenmaal er zich over verblijden zullen , dat er ten minste
één lid geweest is in den Raad van N. Indië , die den moed
gehad heeft, in den naam van zijnen Heer , . . tegen de staatkunde van zijn vaderland te getuigen.
Met volle overtuiging zeg ik dan ook : wie mij niet prijzen
wil om hetgeen ik voor Indië gedaan en gewerkt heb , als
lid in den Raad van N. Indië, als schrijver der Memorie tot bevordering van de christelijke belangen van N. Indië, als volksvertegenwoordiger, hij houde ook zijnen lof terug voor het
veel mindere, dat ik ter bevordering van het christelijk onderwijs in Nederland, gesproken heb ; al zoude hij overigens
genegen zijn te erkennen , dat het iemand uit de koloniën
heeft moeten zijn die , toen de nederlandsche Christenen, in hunne
vreugde over de optreding van het Ministerie van '1 866 , bereid
waren hunne wenschen en belangen, en daarmede ook hunnen
pligt en hunne waardigheid te vergeten , aan de schoolquaestie,
even als aan de koloniale quaestie, haar karakter van levensquaestie voor het Nederlandsche volk en voor Indië verzekerd heeft.
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... Radde men niet mijn heengaan uit de Kamer veeleer
bevorderd dan tegengewerkt , ik zoude , als lid der Kamer, voor
de christelijke belangen van Nederland en Indië hebben blijven
strijden.
De tijdelijke omstandigheden waarin ik verkeerde , ... hebben
dit belet ; — en ik kan niet gelooven dat God mij veroordeelen zal, indien ik onder die omstandigheden buig en mij
zelven verneder.
Indien ik gedwaald heb , het kan niet zijn door als advocaat, nu de Regering mij heeft weggejaagd , werk te gaan
zoeken ; het zoude alleen hierin kunnen zijn , door de betrekking van lid der Kamer, waartoe het bezit van vermogen
en eene onafhankelijke positie een eerst vereischte is, aanvaard en niet geweigerd te hebben.
Maar ook voor deze dwaling reken ik op vergeving, even
als voor zoo menige zonde, door mij , ook als volksvertegenwoordiger, gepleegd. Hoe veel scherpheid , felheid , onstuimigheid en liefdeloosheid ook in mijne redevoeringen kunnen
worden aangewezen , zij zijn toch ook eene doorloopende
getuigenis van den Heer , die weet dat ik Hem lief heb. Voor
de eerste draag ik de straf in mijne tegenwoordige vernedering. En hoe dieper deze gaat, en hoe meer ik buk onder
de hand die mij slaat , des te meer hoop ik dat mijne getuigenis gezegend zal worden door Hem die voor de twee penningen der arme weduwe een oog had ... .
Het zoude niet goed voor mij zijn, indien ik, in plaats van
verworpen en uitgestooten te worden , met eere ware gekroond
geworden. Voor ons allen kan de tijdelijke verdrukking, die
toch eenmaal een einde heeft , eene vrucht der geregtigheid
voortbrengen en misschien ook anderen tot zegen .worden ,
wanneer zij zien welke rijkdom van vertroosting besloten ligt
in de belijdenis en het volgen van Hem die kwam om zondaren
zalig te maken.
4
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ik hoop, door het bovenstaande, mijn besluit om niet in de
Kamer terug te keeren, nader voor u te hebben geregtvaardigd. Wat daaraan ontbreken mogt , zal worden aangevuld
door de houding die de antirevolutionairen in de Kamer en
de conservatieven, sedert de jongste ontbinding en onder dit
ministerie, hebben aangenomen of nog zullen aannemen , en
door de verwarring en nooden, die wij met betrekking tot
eene koloniale politiek te gemoet gaan.
Ik vraag u vergeving, indien mij , onder het schrijven ,
eenig bitter woord mogt ontvallen zijn. ik heb , bij al mijne
drukten , niet eens den tijd gehad het geschrevene bedaard
na te lezen.
Eene vriendin herinnerde mij dezer dagen aan het gezegde van een Fransch Christen : „ Tous mes rendez-vous
sont au Ciel ! "
Waar ik van u scheid , met de zekerheid haast van u niet
weder te ontmoeten , is het met de hoop dat wij eens zamen
zullen mogen nederzitten aan de voeten van Hem , die ons
gekocht heeft met zijn bloed en die , ook in zijne oordeelen ,
over ons en over de aarde , ons herinnert dat Hij komt en
dat Hij is de Heer der Heerlijkheid.
Met ware hoogachting en vriendschap blijf ik

Leiden,
14-16 Juliij 1868.

Uw geh. dienaar en vriend,

(w. g.) L. W. C.

KEUCHENius.

Welnu ! wanneer men dezen Brief onbevooroordeeld leest
en overleest en overdenkt, in verband met de strengheid mijner
toespraak, met de dagteekening, bijkans op het oogenblik der
afreis , en met de zinsneê: „ Ik heb niet eens den tijd gehad
om het geschrevene bedaard na te lezen ," zou men dan niet
aan menigeen die zich , in eigen geregtigheid boven Keuchenius
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verheft, het woord van den Zaligmaker in herinnering mogen
brengen ? „Die van ulieden zonder zonde is , werpe het eerst
den steen op haar."
Mijne ingenomenheid met Keuchenius zal, omdat ik in'1866
aan het wanbedrijf van oppositie medepligtig geweest ben,
verdacht zijn. Doch ik verlang geen lofspraak , geen vrijspraak,
geen oogluiking ; ik begeer van hen die reeds vonnis hebben
geveld, revisie van het proces. Men zal beweren dat ik Keuchenius
idealizeer en dat een dergelijk panegyricum overdreven en,
om de onzekerheden der toekomst , gewaagd is. Voor overdrijving heb ik getracht mij te wachten ; gebreken en feilen
die ook mij niet onbekend zijn , met opzet en uitvoerigheid
te vermelden, scheen mij , nu de tegenpartij zich van die taak
met volledigheid heeft gekweten, tamelijk overtollig. Wat Keuchenius doen zal of hij later, in politieke verwikkelingen of
anderzins , reden zal geven tot verwijt, dit is aan iedereen
onbekend. „ Die staat zie toe dat hij niet valle ," is een les
waardoor elk onzer tot ernst en nauwgezetheid vermaand wordt.
In mijne politieke loopbaan heb ik, ook op de uitnemendsten
mijner vrienden geen onvoorwaardelijk vertrouwen te stellen,
door smartelijkheid der ervaring, herhaaldelijk geleerd. Doch, om
de mogelijkheid van later afdwaling, mag niet onvermeld blijven
wat prijzenswaard is. Vooral niet , wanneer het Algemeen,
door partijdig oordeel, op een dwaalspoor gebragt werd. Dit
is met de Stem in Indië het geval. Volgens het Dagblad, een
radicaal program ; in mijn oog , een model van het fortiter in

re , suaviter in modo , een zeldzame vereeniging van bezadigdheid en kracht..
Ook te dezen opzigte heb ik Keuchenius miskend, Ik heb
gevreesd dat er, althans in den aanhef zijner journalistiek,
trekken van verbittering en wrevel, van hartzeer althans ,
zouden worden bespeurd. In mijn eersten brief (nadat hij
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mij zijn aankomst en de aanvaarding zijner taak gemeld had)
den

1 T en

December 1.1. , schreef ik:

„ .... Ik kan mij voorstellen uwe gemoedstemming èn op
de reis èn bij uw wederkeeren in uwe vroegere veeljarige
woonplaats. Een zonderling, een stormachtig, een, in menig
opzigt, droevig intermezzo , waarin gij veel leed, veel miskenning ondergaan hebt, doch waarin door u, bijkans alleen
staande, een getuigenis voor regt en waarheid afgelegd is
dat, in 's lands historieblaán (al zijt gij thans het slachtoffer,
gedeeltelijk althans, van uwe opregtheid) met eere zal worden
herdacht.
„Gij zult overtuigd zijn dat mij de aanvaarding der redactie
van het N. Bataviaasch Handelsblad regt aangenaam geweest
is. Voor iemand van uwe begaafdheid, kunde en ervaring,
acht ik die een hoogst nuttigen en belangrijken werkkring.
Gij herinnert u hoe ik èn op zich zelf, èn vergelijkenderwijs
met praktizijnswerkzaamheden, daarover meermalen en

met,

warmte mij uitliet....
„ Eene zeer talrijke en magtige partij die , ofschoon

niet

meer aan het bewind, zeer veel vermag, ... is en blijft tegen
u verbolgen , ziet in u den hoofdbewerker van haar leed ;
er is hier geen twijfel aan het manet altá mente repostum. 1 )
-Ookmetgijhardezn{wrevlnietal zeruveldien,
want uwe motie is inderdaad, zoo niet de oorzaak, althans
de aanleiding geweest van haar val; een val te jammerlijker
om de tegensparteling waardoor, met allerlei anti-constitutionele kunstgrepen, het hartverscheurend nederleggen van
de portefeuilles bijkans twee jaren uitgesteld werd... Genoeg,
meer dan genoeg reeds. Doch weet ge waarom ik dit thans
niet verzwijg? Omdat ik gedenk aan de spreuk :

1)

In het diepste van het gemoed bewaard.

„Le

floi de
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France ne se souvient pas des injures faites au Duc d'Orléans."
Omdat ik, nu gij de taak der kritiek op u neemt, zoo gaarne,
in mijn edelmoedigen vriend, bij de vergevensgezindheid
van den Christen , het koninklijk hart zou ontwaren van den
historiebeschouwer, bij wien, om den ernst en het gewigt
zijner roeping, alle wrok en bitterheid wegvalt. De redactie
van het N. Bataviaasch Handelsblad geeft u eene schoone
gelegenheid om telkens uwe vrienden te verblijden en uwe
tegenstanders te beschamen, wanneer de uitnemendheid uwer
talenten en de kracht uwer argumentatie zich vereenigt met
de alles behalve gemakkelijke praktijk van het apostolische
voorschrift : „Overwin het kwaad door het goed."
Aan al hetgeen Keuchenius geleden had gedachtig, achtte
ik dergelijke aansporing tot zachtmoedigheid niet overtollig ;
doch , toen ik ze ter neêr schreef, had hij reeds , in de
volkomen terzijdestelling van al wat hem persoonlijk raakte,
de ijdelheid mijner vrees voor den schier onontwijkbaren
indruk van pijnlijke reminiscentiën in het volle licht gesteld.
Hij had mij beschaamd en meer nog verblijd. Of hij ook
zijne tegenstanders beschaamd heeft? Verre van dien. Althans
de beschaamdheid hebben zij , door de felheid hunner verbittering en het verwijt van gewetenloosheid, ontveinsd. Tegen
die, naar ik vrees , ongeneeslijke onbeschaamdheid stel ik
het treffend gezegde van iemand dien ik hoogschat, toen hij
mij Eene stem in Indië terugzond. „Dit woord werpt, in
zijn edelen eenvoudigen ernst, den blaam van gewetenloosheid terug op ieder die hem, na lezing van zulke bladzijden,
op Keuchenius laden durft."
Of Keuchenius over 't algemeen, ook zijne vrienden verblijd heeft? Tot dus ver is het casu quo eene stille vreugde
geweest. Zoowel de edelmoedigheid van Keuchenius als de
verdubbeling van hatelijkheid zijner tegenpartijders bleef, naar

het schijnt, schier onopgemerkt. Alleen van liberale zijde is
het getuigenis vernomen, dat men , in 1.869 althans , ' van bijkans iedereen die zich onder de christelijk-historische rigting
rangschikt, zou hebben verwacht. „ Eene Stem, die, zoowel
om den persoon die haar doet hoorera, als om de waardige
en gemoedelijke wijs waarop die wordt geuit, weerklank verdient te hebben in geheel Nederland." 1)

1) Tijdschrift voor Nederl. Indië , 1869 , blz. 69.

Voor Keuchenius ben ik opgekomen. Veel liever zou ik deze
taak aan anderen hebben overgelaten ; maar, nu iedereen
zweeg, nu zou een zoo ver gedreven onaandoenlijkheid, in
mij welligt bovenal, onvergeeflijk geweest zijn.
Doch laat mij thans niet voorbijzien dat, hier, meer nog
de eer en het belang van Nederland dan van Keuchenius op
het spel is.
Vooreerst, kan het aan Nederland niet wèl gaan, wanneer
zelfs Christenen, voor wie geschreven staat: „voorts, broeders,
al wat waarachtig is , al wat eerlijk is , al wat regtvaardig
is, datzelve bedenkt"; wanneer Christenen, die weten dat,
onder het gebod: „Gij zult geen valsch getuigenis geven," ook
begrepen is „dat ik mijns naasten eer en goed geruchte, naar
mijn vermogen voorsta"; wanneer ook zij den smadelijken
aanval lijdelijk aanzien tegen een mede-christen, onberispelijk
evenmin als zij, maar die, met zeldzame standvastigheid,
de christelijke volksbelangen voorgestaan heeft. Geregtigheid,
niet ondankbaarheid is het , waardoor een volk verhoogd wordt.
Ten anderen , is de zeer duidelijk gebleken vrees van de
conservatieve rigting voor „Een stem in Indië ook tot Nederland" een veelbeduidend teeken dat verzuim van aandachtige
bestudering zeer duur zou kunnen worden betaald.
Niet als of ik alles beaêm. Ach, neen ! in Keuchenius keur
ik niet alles goed ; in zijn Voorwoord, keur ik niet alles goed;
in geen mensch of menschelijk werk, keur ik alles goed; zelfs
niet in u en in uw werk, keur ik alles goed; allerminst in mij
zelven of in eenig eigen werk, keur ik alles goed. -- Ook in dit
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geschrift v an Keuchenius maak ik mij sterk , schier op elke
bladzij, eene bedenking tegen deze of gene, hetzij min juiste,
hetzij te sterk gekleurde zinsnê , te kunnen inbrengen. Maar
ik beweer dat dit kernachtig overzigt van onzen politiekan toestand de lezing en herlezing verdient van elk, wien het om
regt en waarheid te doen is; bovenal van hen die , zelfs
nu nog , even min als ik , ten eenemaal de hoop laten varen
dat er, voor de christelijk-historische rigting, een afzonderlijk
bestaan en een eigenaardige roeping weggelegd is.
Had ik niet reeds te veel arbeid op mij genomen , hoe
gaarne doorliep ik het geheele vertoog, om aan te wijzen wat
ik ontken, wat ik in twijfel trek, en wat ik met ingenomenheid en onvoorwaardelijk onderschrijf!
Thans moet ik mij bepalen bij de overneming van drie
fragmenten. Slechts drie , doch elk dezer drie , met 's Lands
wèl of wee in regtstreeksch verband. Het eerste over het
tweejarig Verleden, het tweede over het Nu, het derde over
hetgeen daaruit worden zal. 1)

I. dijn eerste citaat schijnt (schijn bedriegt) in lijnregte
tegenspraak niet den lof van kalmte en waardigheid dien ik
aan het gansche betoog gaf. Het betreft de houding der
conservatieve partij onder het vorig Kabinet.
„Ook de conservatieve partij telt vele leden, wier bekwaamheden en
zedelijke hoedanigheden eerbied en bewondering afdwingen ; maar de
beginselloosheid, de dubbelhartigheid, de karakterloosheid, de onwaarheid,
de anti-constitutionneele en absolutistische zin , door die partij als zoodanig onder het ministerie van Junij van 1866-1868 ten toon gespreid ,

kunnen niet genoeg worden opgemerkt , opdat de partijen zelve behoefte
leeren gevoelen aan zuivering van wat haar ontsiert en den constitutioli1 ) „In het Verleden Ligt het .Meden , In het Nu wat worden zal."
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neelen regeringsvoren tot een middel maakt van politiek zedenbc derf en
van verwoesting der algemeene welvaart . . .
Het ministerie heeft , gedurende zijn tweejarig bewind, eerre zeldzame
naïveteit aan den dag gelegd in het verkrijgen van het tegenovergestelde
van hetgene het wenschte ; in het begunstigen van rigtingen , welke het
geroepen was te bestrijden , in het afstooten van vrienden , bij wie het
steun had moeten zoeken ; in het verhaasten van eigen dood en het delven
van eigen graf."

Zelf zwijg ik thans over den aard en graad der verdienstelijkheid van het Kabinet. Ik heb mij dikwerf genoeg desaangaande,
voor wie mijn oordeel zou wenschen te kennen, verklaard.
Welkom zal mij zijn elke wezenlijke verontschuldiging der meer
dan zonderlinge gedragslijn van personen, met wie ik, jaren
achtereen, in betrekking van wederzijdsche toegenegenheid
gestaan heb. Evenwel, wanneer ik, in het Dagblad van '16
Februarij, lees dat „ieder weldenkend Nederlander en ieder waarachtig vriend van Nederland en Oranje reeds sinds lang het veroordeelend vonnis heeft uitgesproken over de deloyale oppositie
van 1866--1868, die haar kracht en steun gevonden heeft in
het impopulair maken en in het verguizen van een uitnemend
nationaal bewind ;" dan herken ik daarin, met afkeer, dezelfde
soort van waarheidsliefde en nauwgezetheid die, in October
'1866, met het artikel Geene factie , maar Oranje boven ! de
vonken van burgertwist bijkans tot lichte-laaije vlam aanblies ,
en die , op 21 Januarij 11. , Keuchenius , als een karakterloozen
en gewetenloozen partijman , „ die zijn eigen beginselen gesmoord heeft in den verzengenden gloed der persoonlijke
veeten" den volke ten toon stelt. -- Tot meerdere eensgezindheid in de beoordeeling van het vorig kabinet reeds nu
te geraken, is even wenschelijk als moeijelijk. Moeijelijk, vermits , voor als nog de lofrede op het Ministerie bij zeer velen
te gelijkertijd is een pleitrede voor eigen gedrag en vice-
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verse,. Wenschelijk , omdat illusie omtrent hetgeen voorbij
is, zelfmisleiding wordt van den aard en den eiah van onzen
tegenwoordigen toestand. Mij dunkt, laat iedereen, in ongeveinsde en kalme mededeeling , even als Keuchenius, te werk
gaan. Deel onbewimpeld meê wat u op het hart ligt. Dit
heeft * hij gedaan in zijn beknopt en treurig levensberigt van
het vorig Kabinet. Spreek hem tegen, even openhartig, in
denzelfden zin en geest. Hoe dan ! zegt ge, in den geest van
dat eerste fragment, van dit meêdogenloos kwetsend citaat`?
Voorzeker; want het afzonderlijk welligt te scherp geaccentueerde smelt weg in den voorbeeldig bedachtzamen toon
van het geheel, zoodat men, zelfs in dit biografisch overzigt,
hoe ongunstig, niet de onverzoenlijkheid der partijdrift, maar
den ernst van den geschiedschrijver ontwaart.

II. De ijver der partijen voor de vraagstukken waarmeê de
toekomst van Nederland in verband is, vindt haar bevrediging
en lost zich op in de zucht ter vermeestering van het gezag.
„Bedenkelijk reeds op zich zelf is het verschijnsel , dat de staatkundige
partijen in het vaderland zoo gelijk zijn in getalsterkte, dat voor elk bewind,
van welke rigting ook, eene krachtige regering onmogelijk geworden is.
Vreeselijk echter is het oordeel, over Nederland gekomen, dat die partijen
elkander bijten , vereten en verdringen, door beurtelings elkander eene
kwestie voor te werpen , van wier beslissing de toekomst van Nederland
en zijn bestaan als Christelijke en koloniale mogendheid afhangen. De
onderwijs-kwestie en de koloniale-kwestie, sedert jaren aan de orde ,
brengen in toenemende mate beroering onder het volk, bederf onder zijne
regeerders en onheil en jammer over het vaderland en zijne bezittingen.
De partijen evenwel gaan voort haar bloot als middelen van gezagsverovering te bezigen , zonder hare oplossing zelve te verhaasten."
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Dit verwijt wordt tegen alle partijen gerigt. De onze heeft
liet evenwel, meer welligt dan eenige andere, verdiend. Vooral.
bij den overmoed der systematisch-antichristelijke of zoogenaamd moderne rigting en bij de dagelijks meer in het oog
vallende ongeregtigheid en ongerijmdheid van haar overheersching, in kerk en in school, was er, in den tijd die aan
de kabinets-formatie van '1 866 voorafging , ter zamenwerking
van allen die regt voor allen verlangen , 1) een gunstig vooruitzigt. Daarom werd toen, in de laatste jaren, in de laatste
maanden , met telkens toenemenden aandrang en weerklank,
herhaald : „ De vrijheid van onderwijs mag niet tot partijquaestie worden verlaagd. Zij behoort te worden beslist door
nationalen bijval." — Zonderlinge ommekeer en teleurstelling !
Zoodra het Kabinet optrad , werd , in het sussen van schoolwetagitatie, nadat zij , ter pligtbetrachting niet , maar ter gezagsverovering uitgediend had, een steunpunt ter levensverlenging
gezocht. Onverwijld is, van het verheven standpunt dat ze
scheen te zullen bereiken , de vraag der schoolwetherziening
weder in het slijk der meest alledaagsche overleggingen omtrent
vermeestering of behoud van portefeuilles geraakt. Partijquestie
niet alleen , partijquestie in den slechtsten zin. Niet als geloofsbelijdenis met de rigting vereenzelvigd , maar , als bruikbaar wapen van oppositie , dat men, naar mate de vrienden
nit of in het bewind zijn, opneemt of ter zij stelt.

III. De Christelijk-historische rigting moet worden eene

zelf-

standige partij.

1) Ook onder de liberalen. -- Let er thans op ! Wanneer , in Kerk en
School , tegen de ongeloofspropaganda , aan godsdienstvrijheid, volgens

de door Dr. A. Pierson op den voorgrond gestelde beginsels, bescherming
verleend wierd , zouden wij dankbaar en voldaan zijn.
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„ Laat ons niet vergeten dat er een einde aan Gods 1ngmoedigheid ,
een begin zijner oordeelen is , niet ter beproeving, niet ter loutering meer,
maar ten verderver dat er voor natiën , zoowel als voor personen, die
het Evangelie gekend hebben , schatten zijner liefde, maar ook schatten
zijner lang getergde geregtigheid zijn....
„Zal nu ook , ten einde het verderf zoo mogelijk te keeren en weder
Gods goedertierendheid in het herstel van ouden roem en vroegere welvaart te kunnen smaken , worden weggenomen de oorzaak van de terging ,
en daartoe allereerst naar die oorzaak zelve worden onderzoek gedaan 9
De houding der zich thans noemende Christelijk-historische partij , zal
hieromtrent vooral moeten beslissen, gelijk het kwaad zelf toeneemt,
naar mate zij , genoeg reeds gewaarschuwd, er te langer deel aan heeft.
„ De toekomst van Nederland en Indië wordt hoofdzakelijk beheerscht
door de kracht, die zij betoonen zal om zich te ontworstelen aan de vernederende rol van dienares , speelbal en werktuig der conservatieve partij
en zich te verheffen tot eerre zelfstandige partij , waarbij uit iedere , naar
verversching en vernieuwing uitziende partij , van welke benaming ook,
zich aansluit al wie eerbied heeft voor waarheid en godsdienstzin , en in
verband daarmede voor vrijheid en regt."

Nooit was , evenzeer als in 4866, dit volslagen gemis aan
zelfstandigheid der christelijk-historische rigting openbaar. In
het Ministerie. Door de opdragt der binnenlandsche zaken aan
iemand wiens ingenomenheid met de openbare school overbekend was , werd het Ministerie een conservatief bewind ; een ,
in de onderwijskwestie, tegen zijn vermeende raison-d'être
worstelend kabinet. -- In de Tweede Kamer was de ommekeer
even snel en betreurenswaardig. Geene vijandige, maar

zelf-

standige oppositie zou ik hebben begeerd. Het blijven op
eigen standpunt. Eene naar de omstandigheden gewijzigde
voortzetting, maar toch voortzetting van de aangenomen
gedragslijn ;

ofschoon, laat mij beter zeggen, omdat het Kabinet

er van afweek. Wenschelijk was dit voor het Kabinet zelf. Door
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voorbeeld en teregtwijzing, niet door op het dwaalspoor meê
te gaan, ondersteunt men. Nu was er verloochening van
afzonderlijk bestaan. Nu was er vereenzelviging met het Kabinet.
Nu werd men fractie van de conservatieve rigting. Nu verdween deze rigting en werd opgelost in de ministeriële partij.
Waartoe dit wederom herhaald? Omdat thans vooral herhaling vereischt wordt. Omdat men zich, omtrent de uitgestrektheid der gevolgen dezer beurtelingsche ter zij stelling en
wederopneming der onderwijs-kwestie illusiën maakt. Eilieve,
let eens op de wrange vruchten dezer politiek. — Zoolang het
Kabinet in stand bleef, hadden wij, vooreerst, eerre proeve van
parlementair initiatief. Hadden wij , daarna, vergeet vooral ook
dit niet ! in de sectievergaderingen den maatstaf der overdenking daaraan gewijd. Hadden wij, ten laatste, ook nog, dit was
het nee plus ultra , in de stervensure ; was het ernst of kortswijl?
een doodgeboren ontwerp —Het Kabinet viel, en ziet! de ijver
voor vrijheid van onderwijs brak wederom los. Als bruikbaar,
als onwaardeerbaar wapen van oppositie , nam men het, twee
jaren op non-activiteit gestelde , vraagstuk wederom ter hand.
Bedrieg u niet. Geen talloos tal van redevoeringen en dagblad-artikelen , in de Staten-Generaal of bij de verkiezingen
van 1869 , hoe uitnemend ook , zullen de kracht teruggeven
die men verspeeld heeft. Een schrander landgenoot , sieraad
van de liberale rigting , wiens Gids-artikelen ik telkens met
de meeste belangstelling lees en die , vergelijkenderwijs , billijkheid voor. verdrukten aan den dag legt; die mij , in mijn
argeloosheid , vroeger meermalen op het comediespel der conservatieven attent gemaakt heeft, de hoogleeraar Buys, begint
zijn bij uitstek merkwaardig vertoog in Januarij 11. , onder
verwijzing naar het rumor in Gas el '), aldus : „De heer Groen

1)

Er is in het land onderwijsrumoer.
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zal, dunkt mij , tevreden zijn over de dagen die wij beleven,
in ons vaderland." Tevreden , meent gij ? reeds in den titel
van uw opstel Dubbelzinnige politiek ligt de meest krachtige
weerspraak uwer gissing.
Na de kabinets-verklaring in '1856: „ zonder af te wijken
van het beginsel der gemengde school waaraan sedert 1806
de Natie gehecht is ," hebben wij tien jaren voor het herwinnen eener gunstige positie noodig gehad. Voor de nakomelingschap , vrees ik, zal het weggelegd zijn te weten welk
tijdverloop, na de kabinetsformatie in 1866, vereischt werd
ter schoolwetherziening; ik zeg niet, door onbeduidendheden
in den zin eener behendige agitatie-sussing, maar door voldoening aan de behoefte eener christelijke Natie, in echtnederlandschen zin.

Misschien zal menigeen, bij de lezing van de Stem in Indië,
erkennen dat wij zouden worden overgebragt in een voor de
Natie weldadiger atmosfeer, wanneer, met ter zijdestelling
van tallooze nietswaardige kibbelarijen, met zooveel kennis
van zaken en op dergelijk een bezadigden toon, de strijd
naar het terrein der beginselen overgebragt wierd.
Met het oog op karakterloosheid, geef ik aan de mannen
van karakter , die Keuchenius minachten , ter overweging
het slot.
Een kort woord bestemd voor Indië, volgens den Schrijver;
maar, zoo ik acht, een veelbeteekenend woord, der lezing
ook in Nederland dubbel waard.
„ Reeds v66r dat ik de redactie had aanvaard, ontving ik van verschillende zijden waarschuwingen om toch de godsdienst „met rust " te
laten , onder bedreiging zelfs , dat anders het abonnement op het Nieuw
Bataviaascla Handelsblad zonde worden opgezegd.
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Ik zal er geen acht op slaan. . .
Ik weet niet waarom mij de vrijheid zoude moeten geweigerd
worden , die aan andere dagbladen gegund is. Reeds menig artikel heb
ik daarin aangetroffen , waarin de Christe lijke godsdienst besproken wordt
wel niet om haar te verheffen maar om haar te vernederen en hare belijders
bespottelijk te maken. Ik meen een ge lijk regt van bespreking te hebben
al is het met een ander doel of met andere inzigten , dan waarin de
groote menigte deelt.
Hun , die mij waarschuwden of dreigden, geef ik dit weinige ter
overweging.
Hetzij wij zijn dagbladschrijvers, hetzij wij zijn staatsdienaren, geleerden
of beoefenaren der wetenschap , wij schrijven ons leven lang en boeken
vol ; en wij achten ons gelukkig , indien het ons te beurt valt , eene gedachte of meening in schrift te brengen , die waardig is de aandacht van
é'n enkele onzer tijd- en landgenooten gedurende eenige korte oogenblikken te trekken.
Wanneer wij spreken van Christelijke godsdienst , denken wij aan eene
persoonlijkheid , die nooit iets schreef, die slechts drie jaren van zijn leven
met een klein getal ongeletterden en eenvoudigen omging, en wiens
woorden en werken voor een zeer gering gedeelte door zijne vrienden ,
lang na zijnen dood , in zeer weinige bladzijden zijn opgeteekend.
Verklaart het raadsel, hoe die weinige bladzijden eene godsdienst hebben
kunnen doen ontstaan , die tegen de eeuwen bestand is , en thans in ongeveer twee honderd talen overgezet , overal haren herscheppenden en
heiligenden invloed hebben uitgeoefend en, onder alle tijden , volken en
geslachten, blijdschap en vertroosting, kracht tot lijden en leven , en moed
tot dragen en sterven hebben medegebragt.
Kunt gij het niet , duldt dan dat ieder , die met u zijne onmagt erkent,
die persoonlijkheid te voet valle en overal , ook bij de behandeling van
maatschappelijke vraagstukken, Hem belijde als zijn Heer en zijn God."

Bij dit slot , eenvoudig en verheven , ééne opmerking slechts.
Als Raad van Nederlandsch Indië , als lid der Staten-Generaal,
in elk geschrift , en thans op den drempel van een nieuwen
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werkkring , in Nederland en (wat misschien vrij wat meer beteekent) op

Java ,

bleef Keuchenius zich in deze belijdenis

gelijk. Semper idem. Die aldus overal, ootmoedig en dankbaar, den Zaligmaker belijdt, is tegen de verdachtmaking
van karakterloosheid veilig. -- Gij , mijne vrienden ! mijne
christelijke geestverwanten , die , ook thans nog , hetzij inderdaad zoo scherp over Keuchenius oordeelt, hetzij zoo ongaarne voor de overdrevenheid uwer afkeuring en voor hetgeen
in uw eigen houding ten jare '1866 berispelijk zou kunnen
zijn, openlijk uitkomt; vergunt mij een beroep op twee
mannen, wier vriendschap ik onder de uitnemendste der
mij geschonken zegeningen tel, en wier nagedachtenis gij
met mij vereert. Vergunt mij op Keuchenius toepasselijk te
maken een uitspraak van Willem de Clercq, overgenomen
door Isaac da Costa. „Deden wij het licht uitkomen , ook
de schaduw is dáár; zij is dáár tot onze leering, opdat wij
zouden erkennen , dat in de gaven God verheerlijkt moet
worden, niet de mensch ,

die ,

bij alle zijne verkregene

eigenschappen , toch steeds den grondtrek der zonde , die hij
op deze wereld medebracht , blijft vertoonen." -- Een behartigenswaardige , een voor elk onzer verootmoedigende en tot
zachtzinnige kritiek vermanende wenk , niet waar ? En toch,
niettegenstaande deze erkentenis , vertrouw ik , ook daarin
met de Clercq en da Costa overeenstemmend, dat , door de
genade van Hem, die gekomen

is ,

niet om rechtvaardi-

gen, maar om zondaren te roepen tot bekeering , ook aan
dezen belijder, lijder en strijder, de belofte, die tegen alle
aardsche beproevingen en teleurstellingen rijkelijk opweegt ,
zal worden vervuld: „Die Mij belijden zal voor de menschen,
dien zal lk ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen
is en voor de Engelen Gods."
' s Hage , 18 Februarij 1 8 6 9.

Ilijlage

I.

Utrecht, 8 Februarij 1866.

Hooggeachte Heer !
Zoo even uit 's Hage teruggekeerd, waar ik , na eenige commissiën te
Rotterdam volbragt te hebben, twee dagen heb doorgebragt, haast ik mij
uwe letteren van 4 dezer, die ik bij mijne tehuiskomst aantrof, te beantwoorden.
Wij beleven in ons Vaderland zeer moeijelijke omstandigheden , en niet
alleen groote talenten, maar ook ontzettende geestkracht, eene bepaalde
overtuiging en eene onverzettelijkheid van wil zullen noodig zijn , om —
ik zeg niet: uit den benarden toestand te geraken waarin wij gebragt
zijn, — maar om zooveel mogelijk de noodlottige gevolgen te keeren ,
welke m. i. de indiening der cultuurwet met hare memorie van toelichting
moet na zich slepen.
Ondergaat de heer Thorbecke in den afval en de wederspannigheid van
den heer Fr. v. d. Putte zijne straf voor de opdragt der gewigtigste en
teederste , belangen van Nederland en zijne Koloniën aan eenen man, di k
niets gedaan heeft dan ter zee te varen en suiker te bereiden: ook de
natie zal er voor moeten boeten, dat zij naar de Kamer mannen heeft
afgevaardigd, zoo onbedreven of ligtgeloovig, dat het uitspreken van eenige
liberale redevoeringen, zonder anderen waarborg van politiek doorzigt en
beleid, voldoende geacht wordt , om hun vertrouwen te winnen en zich
van hunne ondersteuning te verzekeren.
Het zoude te veel gevergd zijn van éénen man te verlangen dat hij het
kwaad door Fransen van de Putte gesticht, ten gevolge van zijn gebrek
aan ervaring en staatswijsheid, weder eensklaps herstelle.
De Natie zal door en in hem moeten leeren , dat even als hij , die
eenige regelen der stuurmanskunst weet op te dreunen, daarom nog geen
vertrouwbare stuurman is, ook hij , die in eene gedemoraliseerde Kamer
eenen hoogen toon over koloniale hervormingen weet aan te slaan , daardoor nog geene aanspraak erlangt op het diploma van Staatsman.
Wie na den heer Fr. v. d. P. als Minister van Koloniën optreedt , zal
zich streng rekenschap behooren te geven van den toestand , waarin N. Indië
verkeert, van 4ijne betrekking tot het moederland, van de behoeften, die
hier behooren vervuld, en van de verbeteringen , die daar behooren aangebragt te worden. Hierover zoude een boekdeel kunnen gevuld worden
5
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en ITEGestr. verwacht zeker niet, dat ik alles, wat daartoe noodig is of
daarop betrekking heeft, bij eenen brief behandele. Uwe letteren zijn
blijkbaar het uitvloeisel der overtuiging, dat de toestand na het tweejarig
werken van den heer Fr. v. d. P. niet meer dezelfde is als vóór zijn
optreden, en ik mag dus uw verlangen om mijn gevoelen te vernemen,
opvatten in den zin , alsof alleen eene korte uiteenzetting bedoeld ware
van hetgeen ik noodig acht met het oog op al hetgeen de heer Fr. v. d.
P. reeds gewrocht of bedorven heeft.
Naar deze uitlegging mijne beschouwingen mededeelende, merk ik in de
eerste plaats op , dat na het gebeurde tusschen de heeren Thorbecke en Fr. v. d.
P., de cultuurwet weinig kans heeft door de Kamer te worden aangenomen.
Hadde geene scheuring tusschen de beide Ministers plaats gehad , ware
het Kabinet homogeen gebleven omtrent de cultuurwet, ik zoude gewenscht
hebben, dat het Voorloopig Verslag, daarover door de Kamer uitgebragt,
onbeantwoord bleef en het Ontwerp zelf wierd ingetrokken; want ik zoude

anders gevreesd hebben , dat zij door een volgende Kamer ware aangenomen
en UWEGestr. weet, dat ik haar even onregtvaardig als onuitvoerbaar
acht en haar de strekking toeken van , onder den schijn van de inlandsche
bevolking met landeigendom te begiftigen, een stelsel van landroof in het
leven te roepen.
Na de scheuring tusschen de beide Ministers , had de cultuurwet minder
kans van te worden aangenomen , en ik vermoed , dat de heer Fr. v. d. P.,
liever dan zich aan de verwerping daarvan bloot te stellen , de beantwoording van liet Voorloopig Verslag tot een voor hem gunstiger oogenblik, misschien ook tot rekking van den duur van zijn Ministerie, zoude
hebben uitgesteld. De voorspelling van den heer Roorda van Eysinga
verkreeg door zulk uitstel meer hoop van bevestiging, dat namelijk hangende de beantwoording, de door hem gekozen ambtgenooten uit erkentelijkheid
hunnen Premier tot Gouverneur Generaal voordroegen en de heer Fr. v. d.
P. zich te Marseille inscheepte met de woorden : „ Ces bons Hollandais !"
Ware het Fr. v. d. P. gelukt een Ministerie zamen te stellen , zoo
zoude ik, met liet oog op de zoo even bedoelde eventualiteit, gehoopt
hebben, dat de cultuurwet in discussie gebragt werd.
Nu de heer Fr. v. d. P. niet geslaagd is in de uitvoering zijner taak
en het dien ten gevolge waarschijnlijk wordt dat hij aftrede, zoude ik
wenschen dat het nieuwe Ministerie de cultuurwet, om al de bezwaren,
die daartegen zijn aangevoerd, niet weder indiende.
Maar de Indische Regering is reeds te lang (van 1861--1866) in onzekerheid gehouden en met elkander wedersprekende aanschrijvingen overstelpt,
de gemoederen in Indië zijn bovendien te zeer geprikkeld en de verwachtingen te hoog gespannen , dan dat een nieuw Ministerie zich van het
nemen van eenige beslissing zonde kunnen onthouden.
Maar hoedanig zal die beslissing zijn moeten? Ziedaar de vraag die
thans te beantwoorden blijft.
De indiening van het ontwerp-cultuurwet door den heer Fr. v. d. P. is
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daarom koo perfide, omdat terwijl het ontwerp den schijn aanneemt van
de overblijfselen van het cultuurstelsel (suiker- en koftjeultuur) te bestendigen, de Memorie van Toelichting, door hare doorgaande philippica
tegen dat stelsel, de handhaving daarvan voor de toekomst onmogelijk
maakt, en alleen aan suikercontractanten nieuwe voordeelen belooft door
de onteigening te hunnen behoeve van de gronden, waarvan aan de bevolking de eigendom wordt toegekend; zulke onteigening ten particuliere
nutte is eene nieuwe vinding van het zoo menschlievende en weldadige
liberalisme ; maar in elk geval eene domheid of eene onbeschaamdheid !
Al wordt de cultuurwet in de archieven van het Ministerie begraven,
de daarbij belloorende Memorie van Toelichting blijft hare kracht behouden. Even als in de brochure van den heer v. d. Wijck niet meer kan
worden uiigewischt, dat de Regering tegenover den inlander de geboden
overtreden heeft: „gij zult niet stelen" enz. , even zoo weinig kan door
de Regering worden herroepen hare verklaring, dat al de voordeelen,
tot hiertoe van het cultuurstelsel geoogst, verkregen zijn ten koste vara de
welvaart van de bevolking.
Die verklaring zal, bij de optreding van een ander Ministerie, niet ongebruikt gelaten worden. Zij zal aan eene bandelooze drukpers in eene in

hare verwachtingen teleurgestelde en veelzins tegen het moederland gekante
Maatschappij eene duurzame stof opleveren van opruijing der inlandsche
bevolking tegen hare dusgenoemde onregtvaardige en roofzieke overheerschers.
Dit kwaad kan niet anders worden tegengegaan dan door beteugeling
der drukpers.
Om de daartoe noodige maatregelen door de wet te doen vaststellen,
is de tijd niet geschikt : want de nood is dringend en eene poging om de
pers aan banden te leggen, ter vervanging der ingetrokken cultuurwet,
zoude gedurende den tijd, dat de Kamer daarover beraadslaagde, de pers
slechts te overmoediger en te gevaarlijker maken.
Een nieuw Ministerie behoort den moed te hebben bij Koninklijk besluit
de verordening te • doen vaststellen, die tot uitoefening van een beter toezigt
op de drukpers noodig is. Daartoe wordt m. i. niet vereischt de vaststelling
van een geheel nieuw reglement op de drukpers ; het thans bestaande behoeft slechts met eenige bepalingen te worden aangevuld, de strekking
hebbende om het in Frankrijk bestaande stelsel van waarschuwing aan de
dagbladen, die zich in hunne staatkundige beschouwingen te buiten gaan,
voor Indië in te voeren. De aanschrijving om het bestaande reglement te
handhaven en toe te passen is overigens voldoende. Zonder deze maatregelen
wordt het regeren voor eiken volgenden Minister en Gouv: Gen. eene onmogelijkheid en is de weg tot het radicalisme met al zijne gruwelen en
bloedige gevolgen onvermijdelijk.
Waar een nieuw bewind aldus de openbare orde en rust tegen verstoring
door de drukpers zoekt te beschermen, kieze het zich tevens tot taak om
te doen , wat de Minister F. v. d. P. verzuimde. Anders willende dan deze,
toone het tevens beter te willen. Uit zijne daden moet blijken , dat verbetering
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van den toestand en wegneming van billijke bezwaren den nieuwen Minister
wezenlijk ernst is en dat hij zich daarom niet vereenigen kan met de schoon-

schijnende maar der bevolking geen nut aanbrengende maatregelen, door
Fr. v. d. P. voorgesteld.
Daarom moet m. i., opdat de inlandsche bevolking niet te klagen hebbe
en alle gelegenheid om de Regering van roof- of diefstal te beschuldigen,
afgesneden worde, het plantloon der koffij en suiker verhoogd worden.
Het offer, dat hiervoor door de Schatkist gebragt wordt, wordt door regtvaardigheid voorgeschreven. Het zal slechts tijdelijk zijn en door een ruimeren
oogst van beide die producten worden vergoed. Door deskundige controleurs, die jaren lang zich met de koffijcultuur hadden bezig gehouden, is
mij verzekerd, dat de geringe verhooging, door den heer Rochussen in
1858 bevolen, reeds zeer gunstig gewerkt had. Goede en zekere betaling
is bovendien het eenige middel om de bevolking met eene cultuur te verzoenen , welke om verschillende redenen op dit oogenblik nog niet kan
worden losgelaten, maar waartegen men niets anders gedaan heeft dan
haar op te zetten.
De bevolking reeds dadelijk den vollen marktprijs der koffij toe te
kennen, zoude ik in haar belang niet raadzaam achten. De vraag is : of zij
met betrekking tot koffij, geoogst uit tuinen die na 1833 zijn aangelegd,
daarop het regt heeft. Voor 's hands zoude mij een betaling van f 14
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voldoende toeschijnen.
Wat het plantloon der suiker aangaat, zoude de verhooging daarvan door
de Regering moeten worden gedragen, dewijl de Regering de door haar
geslotene contracten niet willekeurig wijzigen kan. Intusschen zoude de toezegging van Benige nieuwe voordeelen aan de suikercontractanten, zooals
wijziging van het quantum der verpligte levering en verhooging van den
prijs van f 8, hun thans voor de pikol suiker toegekend, de meestee
hunner bewegen kunnen, deze verhooging van het plantloon te hunnen
laste te nemen.
In de Memorie van Toelichting wordt ook aan de suikercontractanten
reden van klagt gegeven, daar zij zegt, dat alle verbetering, door de Regering in het belang der bevolking bevolen, alleen ten hunnen bezware
gebleven is en de Regering niets gedragen heeft van de meerdere kosten,
welke thans ter verkrijging van eenen pikol suiker moeten worden aangewend. De Min. Fr. v. d. P. deed nogtans niets om deze onbillijkheid op
te heffen.
Daarna zoude ik meenen, dat de betaling der suiker door de Regering
met f 1 per pikol zoude moeten worden verhoogd. Ook hiervan zal meerdere
productie het gevolg zijn en menige fabriek , die dreigt onder haren schuldenlast te niet te gaan, iu stand worden gehouden.
Van toekenning van grondeigendom zoude ik voorloopig niet willen weten.
De wet kan die niet uitschrijven, als zij niet zeker is dat de uitvoering

mogelijk is, en de bepalingen, daartoe noodig, reeds geheel in geteedkeid ,
zoude ik het nog onvoorzigtig achten , geheel Java in rep en roer le brengen,
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door in 33,000 dessa's de ambtenaren en inlandsclle hoofden gelijktijdig
tot opmeting, verdeeling en inschrijving van eenige millioenen bouws, behoorende aan misschien zeven millioenen individu's, wier regten alle behooren te worden geëerbiedigd, in beweging te stellen.
Voordat aan toekenning van eigendom kan worden gedacht, behoort
m. i. eene klasse van bezitters te worden geformeerd , die belang heeft en
regt verkrijgt , zich als eigenares te. doen gelden. Daartoe moet een vijfjarige aanslag in de landrenten worden ingevoerd , met de bepaling dat
ook zij aan wie de velden zijn toebedeeld , gedurende die vijf jaren in het
bezit daarvan blijven zullen. Eene verordening, daartoe strekkende, heb ik
reeds vroeger als lid in den Raad van Indië ontworpen en bij een afzonderlijk advies overgelegd.
Ik zoude den Gouverneur-Generaal wenschen gemagtigd te zien, om in ééne
residentie , waar de individueele eigendom bestaat, b. v. in Bantam , eene voorzigtige proef te doen nemen met de uitreiking van eigendoms-bewijzen. Hierdoor wordt geene opschudding veroorzaakt , maar zal men integendeel leeren
kennen al hetgeen noodig is of vermeden moet worden, wanneer men ook
in andere residentiën den grondeigendom zoude wenschen in te voeren.
In het stelsel of liever in de wijze van huur of verhuur van woeste gronden
zoude eenige verbetering kunnen worden aangebragt, te dien effécte dat
hij, die de gronden gekozen en opgemeten had, ook boven ieder ander
bevoorregt was , mits zich onderwerpende aan een vooraf bepaald minimum
van huurschat van f 10. — Tot hiertoe heeft het stelsel van concurrentie
nog niets anders uitgewerkt, dan dat in de residentie Bantam vele honderden
bouws woesten grond voor / 0.50 per bouw zijn verhuurd geworden.
De huurtijd zoude op 40 jaren kunnen bepaald worden. De bepaling
zoude ook geldig zijn moeten voor de thans loopende huurcontracten,
onder voorbehoud echter van nadere regeling van den huurprijs, als de
duur der eerste overeenkomst zal verstreken zijn.
Vooral zoude ik de ontginning van kleine stukken gronds door de inlandscke bevolking wenschen te zien mogelijk gemaakt en aangemoedigd.
Dit zal eene ophooping van bevolking in enkele streken voorkomen en ook
het jaarlijks grooter wordende gevaar van verarming of hongersnood verminderen.
Bij al deze maatregelen zoude ik wenschen , dat de Regering , zonder
zich met de Evangelisatie in te laten of maatregelen te nemen , die van
vijandschap of partijdigheid tegen het Mahomedanisme getuigen , zich onthield
van alles, wat de ontwikkeling van het Christendom zoude kunnen beletten.
Daarom vooral zijn de maatregelen , door den heer Fr. v. d. P. voorgesteld , onuitvoerbaar , omdat het Christendom in Indië nog geenen wortel
geschoten heeft.
Willen wij bij het beheer onzer .Koloniën op den zegen van Boven
hopen, dan behooren wij ons ook te wachten van hetgenp God mishaagt.
En het is zeker zijn wil , dat wij , menschen , Christenen worden en het
eenmaal heetende , ook toonen Christenen te zijn..
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Ziedaar , waarde heer , in den haast eenige beschouwingen ter neder gesteld. Hebben zij voor u eenige waarde, ik geef UHEG. gaarne vrijheid
er het gebruik van te maken, dat u dienstig acht in het belang van
Vaderland en Koloniën.
Moge intusschen dit schrijven strekken tot versterking der overtuiging,
dat de tijd van beraadslagen voorbij , die van handelen thans gekomen is.

Uwen Geh. Dienaar,
(w. g.) L. W. C. KEUCHENIUS.

Bijlage II.
Men legge nu naast deze politieke geloofsbelijdenis -- het programma,
waarmede de heer Keuchenius de redactie aanvaardde van het Nieuw

Bataviaasch Handelsblad !
In Februarij 1866 heet de Tweede Kamer „gedemoraliseerd" — en
weinige maanden later maakt de heer K. van die zelfde demoralisatie gebruik om er zijne beruchte motie door te halen.
Legt naast het uitgesproken oordeel over de kennis , de bedoelingen en
de voor vaderland en Indië verderfelijke plannen van Fransen van de P.
een oordeel , z66 scherp als het ooit werd uitgesproken ! -- thans de toetreding tot dezelfde plannen, in 1866 gekarakteriseerd als „ een domheid
of eene onbeschaamdheid."
Vergelijkt de veroordeeling in 1866 van de „ bandeloosheid" der drukpers in Indië; het oordeel dat die bandeloosheid bij Koninklijk besluit
dadelijk moet worden beteugeld , omdat er zelfs geen tijd is voor het vaststellen van een Wet; vergelijkt de verklaring dat de Maatschappij in Indië
„ in hare verwachtingen teleurgesteld en veelzins tegen het moederland gekant is;" vergelijkt de erkentenis dat „de inlandsche bevolking duurzaam
wordt opgeruid tegen hare dusgenoemde onregtvaardige en roofzieke overheerschers " ; -- vergelijkt dat alles met Keuchenius aanvallen nu tegen
Busken Huet , met den toon dien hij zelf als dagbladschrijver aanslaat;
met zijne opruijing van de bevolking tegen het Nederlandsche gezag!
Vergelijkt de uitspraak van 1866, dat wanneer de bandeloosheid der
drukpers niet beteugeld werd en de vijandige bedoeling der Indische
(Europesche) Maatschappij tegen het moederland -- „ regeren langer onmogelijk zou zijn" en dat alsdan „de weg tot het radicalisme met al zijne
gruwelen en bloedige gevolgen onvermijdelijk zou zijn" -- vergelijkt een
en ander met den smaad en de verguizing waarmede Keuchenius liet
Nederlandsche Regeringsstelsel thans overlaadt en met de prediking van
een leer zóó revolutionair , zoo' uiterst radicaal , dat zelfs het (oude) Bat.
Handelsblad , op dat programma wijzende, den heer Keuchenius noemt
„ ultra-revolutionnair."
Vergelijkt met den geloofsbrief van Februarij 1866 -- dat de Gouver-
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nements-cultures behouden moeten blijven en dat alleen „ verbetering van
den toestand en wegneming van billijke bezwaren" wenschelijk is ; dat aan
toekenning van grondeigendom niet gedacht kan worden, zoolang niet o. a.
een klasse van bezitters zal zijn geformeerd , die belang heeft en regt verkrijgt, zich als eigenares te doen gelden — met Keuchenius programma
van nu, dat verklaart dat het cultuurstelsel niet behouden kan en mag
worden , dat van het batig slot moet worden afgezien , dat Indië als het
ware van Nederland onafhankelijk moet gemaakt worden!
Legt dat alles naast elkander -- en vraagt dan : wie is de heer Keuchenius?
Is hij de man, van wien de Nieuwe Groninger Courant met regt kan
zeggen, dat hij is „een man van karakter?" — Een man, „rond, eerlijk
en frisch, met haar op de tanden (sic), vol edelen gloed; vurig voorvechter van de koloniale hervorming." Een man , „ die wit niet zwart noemt
en die het „ cultuurstelsel" kortweg noemt : „ loonverkorting van den daglooner en diefstal van diens goed."
Blijkt Keuchenius nu werkelijk deze man te zijn?
Neen : en duizendmaal neen.
De politieke verhoudingen mogen in 't moederland tusschen Februarij
1866 en November 1868 zijn gewijzigd : de Gouvernements-cultures zijn
gebleven wat zij waren ; de pers is gebleven wat zij was; de plannen en
bedoelingen van Fransen van de Putte zijn gebleven wat zij waren; de
Javaansche maatschappij is gebleven wat zij was Welk vertrouwen dan te
schenken aan het karakter van dezen nieuw verrezen pub li cist; welk vertrouwen aan zijne aansluiting bij de beginselen , die hij in 1866 „een
domheid " noemde of een „ onbeschaamdheid ? "
Helaas , de belijdenis is treurig ; maar het belang des Vaderlands eischt
dat de waarheid niet langer bemanteld worde.
In 1866 brigeerde de heer Keuchenius den steun der conservatieve partij
in 't algemeen en van het Dagblad in het bijzonder ; ten ende daardoor
tot lid der Tweede Kamer gekozen te worden. Om dien steun te verwerven schreef hij den brief, die bij de conservatieve partij circuleerde en in
afschrift aan ons werd toegezonden. Dank zij dien steun werd Keuchenius .§
lid van de Tweede Kamer en, wij voegen er bij, ook nu nog blijven wij
gelooven, dat hij in Februarij 1866 schreef waarvan zijn geweten destijds
vervuld was. Hij sprak toen zijne overtuiging uit.
Wat sedert gebeurd is ligt ieder versch in 't geheugen. Een veeljarige
persoonlijke veete tegen den heer Mijer werd door de radicale partij behendig geëxploiteerd. Keuchenius liet zich , ondanks al zijne slimheid,
gebruiken tot werktuig : van dáár zijne motie. Van toen af nestelden zich
al meer en meer wrok en haat in zijn boezem: hij was voor zich zelf,
voor zijne beleden beginselen verloren. Door den partijhartstogt medegesleept daalde hij al verder en verder af, om, eindelijk, als redacteur aan
te landen van een der beruchtste organen dier „ bandelooze pers," van
wier invloed en bedoelingen hij , in 1S66 , den ondergang van het Vaderland , zoo te regt, heeft voorspeld!
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Z66 is Keuehenius geworden een partijman, die zijn eigen beginselen
gesmoord heeft in den verzengenden gloed der persoonlijke veeten — en
die, verder en verder zich overgevende aan de loodende omhelzingen van
het radicalisme, als dagbladschrijver optreedt onder de vaan der revolutie
en onder de leus van vijandschap tegen al wat Nederland voor Indië
dierbaar is ?
De brief van 8 Februarij 1866 — reeds al te lang achterwege gehouden -- zal deze uitspraak volkomen bevestigen bij ieder die lezen kan en
bij ieder, die gevolg aan oorzaak weet te verbinden. Toen wij , na de
motie Keuchenius, den kreet deden hooren: „de maskers af," wisten wij ,
het blijkt nu dat wij haar met regt mogten doen hooren. Keuchenius
bovenal was over dien kreet verstoord, en eindelooze malen in de Kamer
signaleerde hij dien als ongeregtvaardigd en ongegrond. Neen: hij was
allezins gegrond : want door de publiekmaking van dien brief, na het
programma dat onbewimpeld de vaan der revolutie in Indië opsteekt,
hebben wij nu voor goed den heer Keuchenius het masker afgerukt.
Den heer Fransen van de Putte gunnen wij gaarne — indien hij er nu
nog prijs op mogt stellen — den bondgenoot, die in 1866 sprak gelijk
Keuchenius gesproken heeft: — voor het Vaderland mag Keuchenius niet
langer een gevaar zijn. Wij hebben hem nu doen kennen ; en voor ieder
die in beginselen en in eer nog iets meer ziet dan lichtzinnige klankera,
heeft al het klaaggeschrei van Keuchenius voortaan elke waarde verloren.
Zijn politiek geweten is in den dwarlstroom van den partijhaat ondergegaan!

Bijlage III.
„ Als 9nze gemeenschappelijke vriend Groen somwijlen een demagoog
en Danton genoemd wordt, mag ik mij er niet over verwonderen, dan
eens als hooggroen en dan weder als hoogrood te worden voorgesteld.
„Als lid van den Raad van Nederl. Indië, ben ik, vijf jaren en langer,
verpligt geweest mijn gevoelen over de gewigtigste regeringshandelingen
uit te spreken, en ik heb dus van mijne beginselen geen geheim kunnen
maken. Ik heb in die betrekking moeten zweren, de wetten van Ned.
Indië te . zullen handhaven en de welvaart van Ned. Indië te zullen bevorderen. Met dien eed heb ik het nooit kunnen overeen brengen, alleen het
eerste lid van art. 56 R. R. te lezen en geheel het overige gedeelte van
die bepaling voorbij te zien. En dat zouden vele conservatieven, misschien
ook wel de redactie van het Dagblad, verlangen; maar daartoe leen ik
mij niet, zoo min in het belang van Indië als in dat van Nederland. Zij,
die het wenschen, zouden nogtans daartegen het hardst protesteren,
wanneer de prijs van de koffij en suiker, op de Europesche markt verkregen, in eens tot de helft verminderde.
„Als Christen heb ik tegen onregt en willekeur moeten waarschuwen,
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en ik heb de overtuiging, het verwijt van Dr. Bosch tegen de vrienden
van Evangelisatie op Java niet verdiend te hebben. Wil men dit radicaal
of hoogrood noemen, mij is het wel. Ik zal niet nalaten te vragen, wat
God wil dat ik doen of spreken zal; en ik heb nooit gevraagd , of dat aan
eenige partij mishaagde, dan wel of ik mij dáàrdoor eenige gunst zoude
kunnen verwerven. Geloof echter vrij, dat wanneer de adviezen van den
Raad van Ned. Indië, meerendeels door mij gesteld of door mij van een
afzonderlijk advies, door mij onderteekend, voorzien, zoo radicaal geweest
waren , de heer Fransen van de Putte zich wel zoude gehaast hebben,
die bij de kamer, ter verdediging van zijn stelsel, over te leggen. Hij
heeft in eene zijner redevoeringen twee zinsneden uit mijn advies aangehaald , maar zich wel gewacht dit stuk in zijn geheel voor te lezen.
„Tegen de Cultuurwet, zoo als zij daar lag, zoude ik, indien ik lid
der Kamer geweest ware, gestemd hebben. Gij kent mijn gevoelen daaromtrent, u in Utrecht medegedeeld. Ik noemde het het werk van eenen
politieken waaghals en zoude daarvan inderdaad voor Java en zijne rust
veel gevreesd hebben. Maar ik zoude het eenen wijzen maatregel geacht
hebben , indien, na de aanneming van de beide eerste artikelen van het
amendement Poortman , de artt. 8 en 9 van het ontwerp, waarin al het
gevaarlijke en onuitvoerlijke der geheele wet besloten was , waren vervangen door eene bepaling, luidende :
De Gouverneur-Generaal is, in overeenstemming met den Raad v an
11 Ted. Indië, bevoegd , in de gewesten, waar zulks, na vooraf ingesteld
naauwkeurig onderzoek , zonder bezwaar blijkt te kunnen geschieden en
met de wenschen en belangen der bevolking overeenkomstig geacht wordt;
de bij artt. 1 en 2 verzekerde regten door wettige titels te waarborgen
en tot de verdeeling der bij art. 2 bedoelde gronden bevorderlijk te zijn.""
„ Dan ware aan Java eene weldaad bewezen en , zonder agitatie te verwekken of aan bestaande regten te kort te doen , eene oplossing verkregen
van het moeijelijke vraagstuk.
„Ik hoop dat gij aan liet bovenstaande genoeg zult hebben. In het
openbaar wensch ik mij niet op anoniem geschrijf te verantwoorden. Men
doet wel, geloof ik, ook in het belang van de publieke moraliteit en van
die eener dikwerf onheilige pers, daarop geen acht te slaan."
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Bijlage IV.
Hooggeachte Beer en Vriend!
Na in het Dagblad de redevoering van den heer Mijer in de Eerste
Kamer gelezen te hebben , heb ik grooten lust de kiezers te Rotterdam,
Arnhem en Delft te verzoeken geene stemmen op mij voor het lidmaatschap
der Tweede Kamer uit te brengen. Ik vrees dat ik , als lid gekozen
wordende , dit Ministerie weinig zal kunnen steunen. Op koloniaal terrein
ben ik niet zoo behoudend als de heer Mijer tot hiertoe geweest is ; de
redacteur van het Bataviasche Handelsblad dicht mij zelfs sympathie voor
de radicale beginselen toe. En met betrekking tot de onderwijswet, geloof ik
dat men van dit Ministerie weinig te verwachten heeft. Al wilde het eenige
verbeteringen, de redevoering van den minister Mijer verraadt m. i. zooveel
voorzigtigheid , schroomvalligheid en transactie-zucht; zij is zoo onbestemd,
en, bij het blijkbaar gemis aan moed om eene overtuiging uit te spreken,
vind ik zooveel hopelooze genegenheid om te onderzoeken en te overwegen
wat reeds boven allen twijfel vast moest staan , dat ik weinig verwacht van
zijne goede bedoelingen , maar integendeel veel vrees voor de verzwakking
en dooding der herlevende kracht der antirevolutionaire partij , indien
UHEd.Gestr. en awe geestverwanten het ministerie als een antirevolutionair
wildet beschouwen. -- Wanneer het ministerie tegen de rigting der antirevolutionairen gekant is ; wanneer het die , hetzij uit gemis aan inzigt of
overtuiging, hetzij uit staatkundige kansberekening , weigert of schroomt
te erkennen , als de rigting , waarnaar vooral in deze dagen het land behoort
te worden geregeerd , dan bestaat er voor ons geen reden zijne verloochening
of negatie te beloonen met eene schijn-bewondering, die later op de droevigste
deceptie , op eene herhaling van hetgene met den minister van der Brugghen
geschied is, en op een geheel verlies van hetgene sedert 1857 door ...
volharding en talenten herwonnen is , zoude moeten uitloopen.
Ik betreur het voor den heer v. Zuylen dat hij tot dit Ministerie is toe-getreden of het aldus geformeerd heeft.
Een ministerie , dat den moed niet heeft den vijand , dien hij wenscht
te bestrijden, onder de oogen te zien, heeft ook weinig kans op overwinning.
Ik wensch • in deze zaak echter niet buiten u te handelen, en daarom
verzoek ik u mij , zoo spoedig mogelijk, met een enkel woord mede te
deelen of het uwe goedkeuring wegdraagt dat ik openlijk verzoek om
bijzondere redenen, buiten aanmerking te blijven.
Geloof mij met de meeste hoogachting en vriendschap ,
Leijden,
5 Junij 1866.

(w. g.) L. W. C.

KEUCHENIUS.
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Bijlage V.
Hoog Geachle Heer en Vriend !
Met genoegen heb ik ontwaard dat ongeveer een 3000tal stemmen op
u in het Vaderland zijn uitgebragt en dat u in het district Leijden verkozen zijt.
Als mij eene verkiezing -te Arnhem is te beurt gevallen, dank ik dit
vooral aan uwen invloed. Ik ben er u erkentelijk voor.
Maar wat nu te doen, aannemen of niet ? Beter dan iemand, gevoel
ik hoe veel mij voor een goed volksvertegenwoordiger ontbreekt. Ik heb
daarom nooit het verlangen om lid der Kamer te worden, geuit. Bij de
plannen, die het Ministerie toch schijnt te hebben, om iets aan de onderwijswet te doen, kan eene stem meer of minder veel afdoen. Daarom
zoude ik, ook in het belang van Indië, mij niet willen onttrekken. Maar
zonder n , heb ik den moed niet de vertegenwoordiging der christelijkhistorische rigting in de Kamer op mij te nemen, omdat ik er de talenten
toe mis en haar te lief heb, om haar door mijne persoonlijkheid aan
bespotting over te leveren.
Mag ik er op rekenen dat u de verkiezing aanneemt? Alleen in dat
geval, zoude ik het ook doen. Voor u bestaat 'misschien, na de wijze
waarop de Minister v. Binnenlandsche Zaken het programma van den heer
Mijer heeft aangevuld of toegelicht, geen bezwaar. Hier wenscht men
uwe toetreding, ja, hoopt daarop.
In het Dagblad zult U misschien mijnen brief aan den heer Voorhoeve gelezen hebben. Tot toelichting daarvan stel ik er prijs op dat
U wetet dat de brief in der haast Zondag middag geschreven werd,
naar aanleiding der vraag, of de heer V. mogt verklaren, dat ik geenszins instemde met den heer Fransen v. d. Putte. Ik dacht er in het
minst niet aan, dat die brief ooit in eene courant zoude verschijnen.
Maandag vroeg de heer V. mij tot de openbaarmaking daarvan langs dien
weg vergunning. Ik antwoordde hem : „ de brief is uw eigendom ; doe
daarmede wat gij wilt." Ik hoop intusschen niet dat in den brief iets
is, wat u mishaagt, of liever, wat u afkeurt. De uitdrukking : politieke
waaghals, zoude ik zelf achterwege gelaten hebben , indien de brief voor
openbaarmaking door den druk bestemd geweest ware....
Leijden,
14 Junij 1866.

UFTFG. Dr. en V.
(w. g.) L. W. C.
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AAN

DE HULP-VEREENIGINGEN
VOOR

CHRISTELIJK- NATIONAAL ONDERWIJS.
DOOR

Mr. GROEN VAN PRINSTERER.

TWEEDE DRUK.

AMSTERDAM,

H.

HOVEKER.
1869.

GEDRUKT BIJ H. P. DE SWART EN ZOON.

Ter constatering van eensgezindheid der christelijkTistorische
rigting omtrent DE HOOFDTREKKEN EENER DOELTREFFENDE
SCHOOLWETHERZIENING,

heeft de Hoofd-Commissie der Ver-

eeniging voor Christelijk-nationaal schoolonderwijs (uit eigen
pligtbesef zoowel, als naar aanleiding van twee voor de Algemeene Vergadering ingekomen voorstellen der hulpvereenigingen
Amsterdam en Rotterdam) dezer dagen het initiatief genomen
van onderling overleg.
Dien ten gevolge zal , op de jaarljkshe Algemeene Vergadering, bijeengeroepen te Utrecht tegen '19 en 20 Mei ,
eene door de Hoofd-Commissie ontworpen Verklaring aan de
Afgevaardigden der Hulp-Vereenigingen worden voorgelegd.

In het belang der gedachtenwisseling aldaar, zijn de Hulp.vereenigingen uitgenoodigd om , in deze maand , in eene ad hoc
belegde zamenkomst , drie voorstellen , (den door Rotterdam
en Amsterdam uitgesproken wensch en de concept-verklaring
der Hoofd-Commissie) voorloopig ter toetse te willen brengen.

I. De Hulp-Vereeniging ROTTERDAM stelt voor , dat de Vereeniging besluite de Hoofd-commissie uit te noodigen zich tot de Regering te
wenden met de duidelijke verklaring , waarin , naar de overtuiging der
Vereeniging , de bezwaren tegen de onderwijswet en hare uitvoering bestaan, en welke middelen behooren te worden aangewend om daaraan
te gemoet te komen.
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II. De Hulp-Vereeniging AMSTERDAM , overtuigd dat gebrek aan eenstemmigheid in de wenschen en bedoelingen der voorstanders van christelijk onderwijs een belemmerenden, ja verlammenden invloed heeft op
al hun pogen en streven , en eene poging willende aanwenden om tot eene
wenschelijke overeenstemming in dezen te geraken , acht het wenschelijk
dat van de Vereeniging voor christelijk-nationaal schoolonderwijs eene
duidelijk geformuleerde verklaring uitga , welke wijzigingen zij in de wetgeving op het onderwijs verlangt.

III. De Hoofd-commissie, wenschende, in dit ernstig tijdsgewricht , aan
het constateren van eensgezindheid bevorderlijk te zijn, stelt aan de
algemeene vergadering voor te verklaren :
Vooreerst , dat , TER EERLIJKE NALEVING VAN DE WET VAN 1857,
IN DEN ZIN EN GEEST WAARIN ZE TOT STAND KWAM , WIJZIGING VAN
ART. 23, 24 EN 33 VEREISCHT WORDT ;

Ten anderen , dat AAN ELFEN MEER AFDOENDEN WAARBORG VAN
GEWETENSVRIJHEID , WIJZIGING VAN ART. 194 DER GRONDWET ZAL
MOETEN VOORAFGAAN.

Dit praeadvies der Hoofd-Commissie is de wederopneming
van een , sedert Junij '1866, bijkans in vergetelheid geraakt
program.
Deze eenstemmigheid, ook als gunstig voorteeken, verblijdt
mij. Tevens legt zie mij eene dubbele mate van verantwoordelijkheid op. De verklaring is dezelfde waarmeê ik in '1862
mijne parlementaire taak hervatte , en waarvan ik sedert , in
eene reeks geschriften , eene veelvoudige memorie van toelichting uitgaf. Het aanprijzen van deze zelfde gedragslijn, gelijk
ze ook nu met den eisch van het oogenblik in verband is,
mag dus bepaaldelijk van mij worden verwacht..
Naar de verkiezingen van Junij zal spoedig de aandacht
worden gerigt.
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Mijn gestadig aandringen om op de zelfstandigheid van
onze rigting te letten is overbekend. Zelf verzoek ik niet in
aanmerking te komen, en evenmin over de keus van kandidaten
te worden geraadpleegd. Niet, als of mij de uitkomst der verkiezingen , uit mismoedigheid of wrevel, onverschillig zijn zou.
De vraag die thans door menigen kiezer gedaan wordt : wat
baat het? laat zich , naar mij voorkomt , allezins begrijpen ; ik
keur ze evenwel niet goed. Althans niet onvoorwaardelijk goed.
Doch wel zeg ik , en, aan hetgeen herhaaldelijk plaats gehad
heeft, gedachtig, zeg ik met nadruk : door liet drijven naar
de stembus zal, ook thans weder, niets worden gewonnen,
zal onberekenbaar nadeel worden gesticht, zoo niet de oplossing
der schoolkwestie eindelijk , niet om bijoogmerken , maar als
hoofddoel, niet in schijn , maar in ernst, naar den wezenlijken
aard en de actuele verhouding der partijen, ter sprake gebragt
wordt.
Hiervoor zou ik niet ongaarne de gedachtenwisseling, nu
en dan, voor zoo ver mijne kracht reikt, met een toespraak
begeleid hebben. Niet enkel aan mijne geestverwanten, maar
aan iedereen , wien het om regt voor allen en om gewetensvrijheid , ook voor den Christen, te doen is. -- Of mij dit verder
mogelijk zijn zal , is minstens twijfelachtig. Ditmaal althans
wil ik trachten, met het oog op de aanstaande bijeenkomst
der Hulp-vereenigingen, iets bij te dragen ter ondersteuning,
indien het noodig is, van het voorstel.

I. Eerst wensch ik beknoptelijk aan te wijzen:

'I. dat een duidelijk geformuleerde verklaring nu vooral onmisbaar is, voor de christelijk-historische rigting;
2. omdat haar program schier in vergetelheid geraakt is
3. ofschoon zij er sedert lang een gehad heeft;
4. waaraan door vernieuwde toetsing, voor den strijd dien
wij te gemoet gaan, de noodige kracht dient te worden
verleend , en
5. op welks eigenaardige strekking welligt tot dus ver te
weinig gelet is.

II. Daarna zal ik , eenigzins uitvoeriger, twee bedenkingen
opnemen, ook onlangs nog daartegen geopperd.

III. Met een enkel woord, meer regtstreeks aan de IlulpVereenigingen , eindig ik het vertoog.

I.
Omtrent de vijf punten , ter aanbeveling van het program ,
zal ik tamelijk lakoniek zijn.

1.

Eene duidelijk geformuleerde verklaring wordt verlangd.
Geen wonder inderdaad ; want een program is, nu inzonderheid,
voor de christelijk-historische rigting onmisbaar.
Sedert de kabinetsformatie van '1 866, . had zij, op politiek en
parlementair terrein , geen eigen bestaan meer. Ingelijfd werd
ze in de conservatieve partij. Met welk gevolg , voor de onderwijskwestie , is overbekend. Schoolwetherziening werd, zoolang
men de magt in handen had , helaas ! ter zijde , zoodra men
magteloos werd , helaas! als of er niets gebeurd ware , op
den voorgrond gesteld. Het kort begrip der geschiedenis van den
driejarigen strijd liep uit op hetgeen voorzien en voorspeld
was. Thans ziet iedereen het. De uiteengeslagen radicale partij
is opgebeurd en versterkt. Onder den schijn eener verdubbeling
van schoolwetagitatie, loopt deze gevaar van weldra (later welligt
oorzaak van des te feller verdeeldheid), door de zonderlingheid van het thans , met welmeenenden , edoch onvruchtbaren
ijver, aangeheven rumoer, te worden gesust. -- Het is meer
dan tijd dat onze rigting niet langer een hulpcorps zij der
conservatieve partij , dat ze zich van haar eigen bestaan vergewisse, dat zij wederom bewust worde van hetgeen ze zelf
begeert ; dat zij , waar het pas geeft, aan anderen de hand reike ,
maar op christelijk-historischer grondslag.
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2.

Het program der christelijk-historische rigting is plotseling
zoek geraakt. In Mei 1866 algemeen bekend. Een maand later
niet meer. Zelfs niet op het einde van 1868 , toen de schoolwet
telkens ter sprake gebragt werd. Iedereen had een individueel
program en ofschoon de tegenpartij op collectief formuleren
aandrong , van de schoolwetherziening in twee termijnen werd
niet gerept. Over dit ignoreren zou men ten onregte verbaasd
zijn. Immers (zoo als de hoogleeraar Buys in het artikel
Dubbelzinnige politiek aanwijst) elke zinspeling, namens eene der
drie fractiën van de bondgenootschappelijke legermagt, op een
punt van schoolwet-herziening, dat niet door alle drie kon worden
beaêmd, zou de coalitie, buitendien reeds nauwelijks tegen haar
wederpartij opgewassen, in levensgevaar hebben gebragt.
Wij moeten ons loswringen van dergelijken band. We moeten onze zelfstandigheid hernemen. We moeten strijden onder
eigen vlag. Hiertoe strekt het Voorstel.
3.

Onbetwistbaar is het dat onze rigting een duidelijk geformuleerd program , sedert 1862, gehad heeft. Een plan de campagne. Een bazuin die geen onzeker geluid gaf.
Schoolwet-wijziging , als interimaire voorziening.
Wijziging van Art. 194 der Grondwet, als conditio sine qud
non van een dragelijken toestand.
Art. 1. In art. 23 valt (uit de woorden opleiding tot alle Christelijke
en maatschappelijke deugden) het woord Christel-ijke weg.
Art. 2. Bij art. 24 wordt gevoegd : „kerkelijke bedieningen zijn
voortaan met het openbaar onderwijzersambt onvereenigbaar."
Art. 3. De eerste alinea in art. 23 („Ter tegemoetkoming in deze
kosten kan eene bijdrage voor ieder schoolgaand kind worden geheven ”)
wordt aldus vervangen : „Ter tegemoetkoming in deze kosten wordt eene
bijdrage geheven van ieder schoolgaand kind. Aan minvermogenden kan
van deze bijdrage vrijstelling worden verleend."
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Meermalen heb ik dit drieledig voorstel geparafrazeerd. Bijv.
aldus :
1. De financiële voordeelen van kerkelijke bedieningen zullen niet
langer aan het ondersteunen van de staatsschool worden besteed.
2. De burgerlijke gemeente zal niet, ter slooping van het christelijknationaal onderwijs , met noodelooze en somtijds bijkans ondragelijke lasten
worden bezwaard.
3. Aan hetgeen , eer de wet tot stand kwam , een onzedelijk woordenspel genoemd werd , zal een einde worden gemaakt.

Formeel aan de orde gesteld is het , noch in 1862 , noch
later , om parlementaire redenen , maar bij elke mogelijke ge-

legenheid is het door den voorsteller toegelicht , bepleit , aangedrongen. Losgelaten heb ik het nooit. 1)

Dit voorstel had, voor vriend en vijand , een meer dan
individueel karakter. De vraag is niet , of het aannemelijk geacht
wordt , maar of, na het jaren achtereen te hebben beaêmd , men
het thans verwerpelijk keurt. Immers :
a. Niemand onzer geestverwanten weersprak mij , ofschoon
men de verantwoordelijkheid van leider mij opdroeg en opdrong.
Het door mij gekozen vaandel is de leus geweest der krijgsoperatiën in de Tweede Kamer en bij de stembus.
b. Aan de wijziging van Art. 23, 24 en 33 heeft de vergadering
van christelijke onderwijzers , met ingenomenheid en bijkans

1) Dr. Lainping vraagt : „Waarom heeft de heer Groen zoo onverwacht
zijn voorstel losgelaten ? De toelichting , op 28 September 1 8 6 4 hiervan
gegeven, is vrij zonderling, ten minste niet zeer duidelijk."-- Ik veroorloof
mij hem te verwijzen naar Aan de Kiezers X. p. 17. Naar ik mij vlei ,
zal hij erkennen dat , wat elders misschien niet duidelijk voorkomt , dáár
klaar is.
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eenparig haar zegel gehecht. ') Evenzoo het Maandschrift voor
Christelijke opvoeding , van '1862-1868. 2)
C. De polemiek der liberalen was , en blijft nog , bepaaldelijk

tegen de aangegeven grondtrekken van schoolwetherziening
gerigt. Dr. Jonckbloet ijvert tegen het bestek in zijn geheelen
omvang. 3 ) Dr. Lamping 4) tegen onzen eersten herzieningstermijn.
d. Het door mij aangewezen spoor komt met den eigenaardi-

gen loop der discussie overeen. — „ Dit staat vast," schrijft
Dr. Lamping, „dat het voorstel van '1862 eigenlijk nog steeds
aan de orde is. Zijn ook de radikalen dat station al voorbij , niet
allen gaan in de snelle vaart meê. De eerste strijd zal stellig op
de drie punten geleverd worden welke het voorstel heeft afgebakend." -- Voorts : „ Die berusten wil in art. '194 der Grondwet ,
moet ook berusten in de wet van '1857 , met al haar essentiële

Als slotsom der bespreking in 1863 op hun tiende bijeenkomst te
Utrecht aldus :
Art. 23. De Vergadering , overtuigd van het dubbelzinnige en onmogelijke in de uitvoering van art. 16 en art. 23 al. 2 tegenover het woord
Christelijke in art. 23 al. 1 in de Wet op het lager onderwijs, acht de
uitlating van het woord Christelijke in art. 23 al. 1 wenschelijk.
Art. 24. Met uitzondering van 6 leden (een dertigtal was aanwezig)
vereenigen de tegeuwoordigen zich in de volgende uitdrukking van hun
gevoelen : „De Vergadering acht het bekleeden van kerkelijke bedieningen door openbare onderwijzers, onder eene wet die het Christelijk
beginsel op de openbare school niet toelaat , regtens niet bestaanbaar."
Art 33. Dat het kosteloos openbaar onderwijs , het Christelijk onderwijs , ja het bijzonder onderwijs in het algemeen , hoogst moeijelijk en
voor de mindere standen bijna onmogelijk maakt, li gt zoo voor de hand,
dat zonder eenige discussie de Vergadering dit als haar gevoelen uitspreekt.
2) Sedert een jaar door de Hoop des Vaderlands in denzelfden geest,
als Weekblad , vervangen .
3) De Schoolwetagitatie. Bene studie. ('s Hage , 1866). Vergelijk Parl.
Stud. en Sch. II p. 169 , waarop ik de antikritiek te gemoet zie.
4) De Staat en het volksonderwijs in Nederland. Leiden 1864.
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bepalingen. Een programma van schoolwetherziening , zonder
grondwetsherziening , is zelfmisleiding of volksmisleiding." 1)
4.

In de laatste jaren , in de laatste maanden vooral , heeft
zich eenige verscheidenheid van zienswijze geopenbaard. Al
zijn de bezwaren , naar de Hoofd-Commissie meent , voor oplossing vatbaar , zij gaat op haar eigen oordeel niet af. Zij
verbloemt het verschil niet. Integendeel zij noodigt de Hulpvereenigingen uit tot een opzettelijk onderzoek ; waarvan , naar zij
vertrouwt , constatering van eensgezindheid het gevolg zijn zal.
Om dit oogmerk te bereiken , wordt iets meer dan oppervlakkig gekeuvel , wordt ernstige wisseling van gedachten , zooveel doenlijk , onder leiding van deskundigen , vereischt.
Op degelijk onderzoek stelt de Hoofd-commissie hoogen
prijs. Zijn er bedenkingen , de spoedige mededeeling zal (om ze
nog vóór de Algemeene Vergadering te kunnen overwegen)
voorzeker aangenaam zijn. Er zij niet , vooral niet in onze
aanzienlijke steden , eene zamenkomst enkel pro forma. Oppervlakkige adhaesie , beleefdheidshalve , baat niet. — Verschil van
meening kan nu worden bijgelegd. Na den afloop der Algemeene Vergadering zou het gevaarlijk zijn. Variis modis bene
fit. Dit is zoo; maar, wanneer er slag moet worden geleverd,
en elk , in zijn eigen wijsheid , zijn eigen weg verlangt te gaan,
is de neêrlaag gewis.
r
J

Op het nut der eigenaardigheid van ons program is welligt, tot
dus ver, te weinig gelet.
a. Het komt overeen met het thans aangenomen beginsel
der scheiding van Kerk en Staat. 2) Reeds , op dien grond,
1) Lamping , pag. 16.

2) Aan de Kiezers. I. 11.
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kan hetgeen wij vragen billijkerwijs niet werden ontzegd.
Mijn eerste woord in September'1862 was :
„ Wij leven thans feitelijk in een godsdienstloozen Staat. Als zoodanig
kent de Staat geene godsdienst meer. Ik spreek dus niet van een christeWen Staat. Maar in den godsdienstloozen Staat zijn Christenen , en ik
kom voor hen vragen de uitoefening van de vrijheid ter christelijke pligtbetrachting onmisbaar. Hebben de openbare instellingen het christelijk
karakter verloren , daarnaast moet volkomen vrijheid ter ontwikkeling van
individuële veerkracht voor een iegelijk bestaan. Daarom , zoo ik in de
wet op het onderwijs berust , ik verlang eerlijke , naauwgezette , onpartijdige tenuitvoer-legging .... De neutraliteit van den Staat moet niet
straks vijandschap zijn. "

I)

b. Het drieledig voorstel strekt enkel ter wegneming van
leemten en dubbelzinnigheden, waarvan , tegen de bedoeling
van den wetgever, met verscherping van het onregt, misbruik
gemaakt wordt.
Zoodat de wijziging enkel op handhaving van de wet neêrkomt. Zoodat , met afsnijding van verdere bespiegelingen omtrent
het al dan niet raadzame der rectificatiën op zich zelf beschouwd, 2) slechts behoeft te worden aangetoond , dat de
wetgever, vooreerst , in den regel betaling van schoolgeld; ten
tweede , onvereenigbaarheid van het openbaar onderwijzersambt met kerkelijke bediening; ten derde, een neutraliteit der
staatsschool , waarbij 'van christelijke deugden geen spraak zijn
mag, gewild heeft.

I ) Parleys. Fragment , p. 2. --- Thorbecke stelde daartegen onverwijld eene zoogenaamde scheiding van Kerk en Staat.
2) Dit is een vraag van latere zorg. Zoolang de wet bestaat, moet zij
niet aan gewetensdwang ten dienste staan, meer dan de wetgever gewild
heeft. Als element voor de tegenwoordige discussie , is dus het grootste
gedeelte der Studiën van Dr. Lamping niet bruikbaar.
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c. Is dit bewijsbaar, 1 ) dan is het onverantwoordelijk, wanneer
men de redactie onveranderd laat; ofschoon , neen ! omdat ze
voorwendsel en steun geeft aan eene verkeerde praktijk.
Want er wordt dan gevraagd geen gunst, maar rept, en liet
allerminste van datgene waarop de christen regt heeft. Waarborg en bescherming tegen oneerlijke , ontrouwe , perfide ten
uitvoerlegging van eene op zich zelf reeds onverdragelijke wet.
d. Hieruit volgt, als van zelf, de noodzakelijkheid van den
tweeden termijn.
Immers met eerlijke naleving eener onverdragelijke wet
kunnen wij niet voldaan zijn. 2)

I ) Om de citaten niet te vermenigvuldigen , verwijs ik , voóreerst, naar
de Nota, in 1863 aan de Tweede Kamer door mij ingeleverd , ook volgens
Dr. Lamping , eene memorie van toe li chting op het drieledig voorstel.
Men vindt ze in mijn Tweede Parl. Fragment, p.13--26. — Ten anderen,
bepaalde lijk over Art. 23 naar Wat dunkt U van Liet Voorstel de Brauw?

II. 50-58.
2) Er kunnen andere punten van schoolwetherziening zijn , ook uit
de intentie van den wetgever afgeleid, en welke dus zouden kunnen gebragt
worden onder dezelfde rubriek als ons voorstel. — Ook Dr. Lamping
wij st er op. Daaronder brengt hij een allezins aanbevelenswaardigen wensch
te berde ; namelijk „ dat in de examen-commissiën ook vertegenwoordigers
van het bijzonder onderwijs zullen zitting houden." Te vergeefs heb ik
er in 1862 op gezinspeeld. Pol. Fragment , p. 117. -- Over deze en andere
punten kan men zich later , ook met conservatieven of roomschgezinden (mits aan niemands leiband gaande) verstaan. Thans , daar wij
niet aan het redigeren van de wet zijn , maar slechts constateren niet
in het wilde te hebben geschermd , zou ik het verkies lijk achten geen
verdere discussiën uit te lokken , maar ons , als eigen vlag , te bepalen
bij datgene wat jaren achtereen toegelicht en beaemd is.

II.
Laat ons nu, met beroep op liet menigwerf gezegde, enkele
zwarigheden van naderbij beschouwen die tegen het program
ingebragt zijn.
Enkele zeg ik ; want slechts twee bedenkingen , onlangs nog
geopperd , vonden , voor zoo ver mij bekend is , bij sommigen
onzer vrienden ernstigen bijval. 1)
1. Mag de verwijdering van het woord christelijk uit art. 23
der wet. door Christenen worden begeerd'?
2. Is het gewag maken van art. '194 der Grondwet niet
voorbarig ? Is de bestrijding van dit artikel niet een ultimum
remedium, wanneer elk ander middel te kort schiet?

4.

Tegen de uitwissching van christelijk heeft men bezwaar.
Onze dure verpligting om daarop aan te dringen , zal, vlei ik mij,
duidelijk zijn , wanneer het mij gelukt drie bedenkingen te
wederleggen, waardoor een verkeerd licht op onzen eisch valt.
a. Is het niet eene overdreven en jegens onze geloofsge-,
nooten verraderlijke nauwgezetheid, wanneer door ons gevergd
wordt het uitdrijven van elk overblijfsel van christelijkheid ,
waar het nog geduld wordt ?
1) Pe billijkheid eener wijziging van Art. 24 en 33 wordt van lieverleden door velen ook onzer wederpartijders erkend --- Zie over het gewigt
ook hiervan , bijv. Wat denkt u van het Voorstel de Brauw ? II. p. 57.
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b. Is dergelijk een ijver niet te onraadzamer , omdat de
vermeestering van de openbare school door het ongeloof nog
niet is een onherroepelijk tot stand gekomen feit ?
c. Is het aandringen op volkomen neutraliteit niet dubbel
onverantwoordelijk, omdat eene geringe en ligt verkrijgbare
wijziging in de wet ons grootendeels tegen de nadeelige strekking der openbare school vrijwaren zou?

a. Moeten wij Christenen, door ontchristelijking der staatsschool , handlangers zijn eener staatsregtelijke inkwisitie ?
Eigenlijk zou ik mij met deze tegenwerping niet behoeven
in te laten. Immers zij is niet tot ons onderwerp in regtstreeksche betrekking. De vraag : Of het artikel moet worden
veranderd ? is onafhankelijk van de vraag : Of wij met de
strenge handhaving ons moeten belasten ? Doch de verwarring
van denkbeelden omtrent deze tweede vraag, heeft op de
beschouwing van de eerste zoo grooten invloed, dat ik tot
het mededeelen van mijn gevoelen ook desaangaande allezins
bereid ben.
Op den voorgrond stel ik , wat zoo menigwerf ook door
mij gezegd is. Dit uitwisschen strekt , niet om het openbaar
onderwijs te bederven , ') maar wel om, door volkomen neutra-

) „Gedurende jaren ," zeide de minister Heemskerk op 23 Aug. 1866,
„ was door het hoofd der anti-revolutionaire partij er op aangedrongen
dat het woord christelijk uit art. 23 der wet zou worden geligt en overigens die wet in stand gehouden. Ik vraag welke andere bedoeling kan
dit hebben dan om den smet van onchristelijkheid op de openbare school
te werpen ?"
Welke andere bedoeling ? Op deze vraag gaf ik honderdwerf , reeds
eer ze door den minister gedaan werd, het antwoord. Omdat ik , in het
belang van alle partijen , neutraliteit wil; omdat ik niet , onder het masker
eener christelijke benaming , een antichristelijk onderwijs wil.
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liteit, door godsdiensteloosheid , tegen ongeloofs-propaganda te
zijn gewaarborgd ; opdat de staatsschool , waar geen christelijke
school is, ofschoon niet genoegzaam, althans bruikbaar ook
voor ons zij.
Doch nu vraagt men : Als de oogluiking van den schoolopziener , als de schennis der neutraliteit ten onzen behoeve
plaats heeft , voegt het ons , Christenen, ook dan aan te
dringen op uitdrijving van al wat christelijk is?
„Ik zelf," schreef mij iemand dezer dagen , „zou scholen
kunnen noemen , waar werkelijk een positief christelijke geest
heerscht. Ik moet toestemmen , dat deze dingen niet overeenstemmen met de letter der wet -- maar moeten wij hier een
aanklager der Broeders zijn ? Moeten wij , Christenen , de goede
openbare scholen gaan aanbrengen , en eischen : roeit ze uit?
Ik heb er geen moed toe ; ik word er door mijn geweten in
verhinderd."

Op dergelijke schroomvalligheid zinspeelt , naar ik meen , een
op onze Algemeene Vergadering van het vorige jaar aangehouden voorstel :
„De Hulpvereeniging Amsterdam vraagt of de algemeene vergadering
van meening is , dat in elk geval moet worden aangedrongen op de
handhaving van de neutraliteit van de openbare school , door de middelen
die de wet aan de hand geeft."

Ofschoon er, ik herhaal het, spraak is van wetsverandering,
niet van inkwjsitie , ben ik ter beantwoording gereed. Niet in
elk geval, maar somtijds wèl, moet handhaving van de wet
met nadruk worden verlangd.
„wij moeten geen openbare school , die waarlijk goed is ,
gaan aanklagen , om daardoor een bijzondere 6f noodzakelijk
te maken , 6f te steunen;" schrijft men. Er moet, zou ik
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meenen, in elk afzonderlijk geval , gelet worden op de eigenaardigheid der casus positie; tevens gedachtig dat wij , ijverend
voor het regt van eene christelijk-nationale school, eene school
bedoelen die dezen eeretitel verdient.
Als er voor de verkrijging van zoodanige school geen
kans , doch op de openbare school nog een echt-christelijk element
is, begrijp ik dat men, oogluikend en dankbaar, daarin berust.
Maar dit begrijp ik niet; dat een christen, veelmin dat een
christelijk leeraar in zijne gemeente het oprigten van

éene

reeds

bijna tot stand gekomen bijzondere school ontraadt, omdat
hem door een burgemeester voortdurende conniventie op de
staats-school toegezegd wordt.
Minder nog acht ik lijdelijk toezien geoorloofd, wanneer,
door bijbellezing of op eenige andere wijs , plotseling een
kleur of tint van christelijkheid verrijst, met het niet twijfelachtige doel om de opkomst of instandhouding eener christelijknationale school te beletten.
Allerminst wanneer , ter concurrentie met de bijzondere
school , het braveren van de wet op zoo ergerlijke wijze

plaats heeft, dat, wierd het toegelaten, elke christelijke school
vogelvrij zijn zou. -- Zoo als, hij voorbeeld , van Zuid-Beijerland
verhaald wordt.

„Met grooter nadruk zagen wij den eisch van ontchristelijking der
openbare school niet aangedrongen , dan in een adres van den Heer
J. M. Stroes , hoofd-onderwijzer aan de bijzondere school voor christelijk

nationaal onderwijs te Zuid-Beijerland. In dit stuk wordt de onderwijzer
aan de openbare school aangeklaagd , omdat hij niet alleen in den Bijbel
laat lezen , maar ook uit den Heidelberger Katechismus leerstellig godsdienstig onderwijs geeft. -- Verder wordt hem ten laste gelegd , dat op de
schoolborden in de openbare school geschreven werd gevonden het
dogma : „God is geopenbaard in het vleesch;" voorts de woorden : „Jezus
Kristus is geboren" en het register der Bijbel-boeken. De adressant ver2
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zoekt den minister „om den openbaren Hoofd-Onderwijzer te doen verplichten zich voortaan , zoo ten opzichte van het gebruik des Bijbels als
van positief kristelijke leer- of leesboeken , en het onderwijs in het kerkgezang, als van hetgeen verder aan de openbare school alhier haar wettig
neutraal karakter zou ontnemen , te onthouden , opdat de bijzondere kristelijke school alhier op dit punt aan geene verdere , hetzij al clan niet
opzettelijk bedoelde krenking harer rechten ten doel sta." ')

Men neemt het op voor eene openbare school , die wezenlijk goed is. — Mag ik vragen : wanneer is ze waarlijk goed?

Is het genoeg , . dat daarin sluiksgewijs iets , dat echt-christelijk
is, ingevoerd wordt ? Kan ze daarom met eene waarlijk goede
bijzondere school worden gelijk gesteld? 2 ) En, al was zij daarmeê volkomen gelijk, wat zekerheid geeft ze van levensduur?

1) Stemmen voor Waarheid en Vrede. — Over dit Adres heeft de vorige
minister van binnenlandsche zaken , op 1 Maart 1867 , in de Tweede
Kamer, gezegd : ,,Uit Zuid-Beijerland zijn klachten ingebracht door bestuurders der christelijk-nationale school, dat op de openbare school gelijksoortig onderwijs werd gegeven als bij hen op hunne school. Op de
openbare school werd uit den Bijbel en den Heidelbergschen Katechismus
onderwezen. Die ongepaste en onwettige concurrentie is door de bestuurders
der christelijk-nationale school gegispt. Het komt mij voor dat zij daaromtrent volkomen in hun recht waren. De klacht was alleen in z66 verre
niet gegrond , dat dat onderwijs niet plaats had in de schooluren, maar
toch door den onderwijzer in het schoollokaal werd gegeven. Als strijdig
met de wet, heb ik terstond last gegeven daaraan een einde te maken."
Aan dien last is niet behoorlijk voldaan. Wederom is een klagt
ingeleverd. Op 23 Februarij is door Gedeputeerde Staten van Z.-Holland
een aanschrijving aan de plaatselijke schoolcommissie tot stipte naleving
van de wet geschied.
2) Is die waarlijk goede school vergelijkbaar met eene school zoo als
onze Vereeniging ze verlangt ? waarin , „ bij onbelemmerd en doeltreffend
gebruik der H. Schrift en trouwe voorstelling der volkshistorie , het
onderwijs in nuttige kundigheden aan christelijke opvoeding wordt
dienstbaar gemaakt."

'l9
Op 't oogenblik wel niet , maar morgen of overmorgen komt
er verandering; een ander onderwijzer, een roomsch of israëlitisch leerling, een nauwer toeziende autoriteit maakt de school
voor christenouders onbruikbaar , en, met het oog op de mogelijkheid, is 't goed in tijds gewaarborgd te zijn. — Morgen
of overmorgen. Men beantwoordt deze bedenking met den uitroep : „ Is dat waarlijk niet gezorgd vóór den tijd ! " Neen,
waarlijk niet. Het is geen voorbarigheid, het is voorzigtigheid,
als ik verlang dat de bestendigheid van het huis mijner inwoning
niet , morgen of overmorgen , van elke windvlaag afhankelijk
gemaakt zij.
Onze vrienden zagen , helaas ! te dikwerf, om het locaal
belang , den algemeenen nood van Kerk en Vaderland voorbij.
Mits zij in hun gemeente vrij en vrank konden te werk gaan,
bedachten zij niet dat deze exceptionele tijdelijke gunst hun,
om de bevolking in slaap te wiegen , verleend werd.
Deze medepligtigheid was dubbel onverantwoordelijk en
dubbel schadelijk in streken waar de Gereformeerde orthodoxie
verreweg de overhand heeft; waar de oprigting van eigen
scholen weinig of geen bezwaar zou gehad hebben , en waar,
uit dien hoofde, men van regeringswege somwijlen misschien,
zoo als van goeder hand verzekerd werd '} , tot het ontduiken
en braveren van de wet aansporing en carte blanche verkreeg.
Neem , bijv. de Veluwe. Voorzeker, op vele plaatsen aldaar,
behoefde men zich niet , zoo als geschied is , in het gareel van
het openbaar onderwijs te laten spannen. Flauwhartigheid of
misverstand heeft onberekenbaar nadeel gesticht. Men is aldus,

1) Zeer merkwaardig is daaromtrent de verwonderlijk-gulle bekentenis
èn van de Inspecteurs , in het eerste regeringsverslag , na de wet van
1853 , èn van een lid der Tweede Kamer, uit de Veluwe , in 1862. Zie
Part. Fragment, p. 123 en 140. -- Ook het artikel eerlijke welspraktijk,, in de Hoop des Vaderlands , n° 36.
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zonder het te bedenken , in bondgenootschap met de wederpartijders geraakt. Op jammerlijke wijs werd dikwerf aldaar
bewaarheid wat ik , in Augustus 4 857 , in mijn Afscheid aan
de Kiezers te Leiden voorzag : „Indien veerkracht zich ontwikkelt , zijn we magtig genoeg met het wapen dat tegen ons
gesmeed werd. Weet ge wat ik bovenal vrees ? het verbloemen
der verderfelijkheid van het beginsel door de dienstvaardigheden der praktijk."
Uit Friesland ontvangen wij gunstiger berigt. Iet gebeurde
te Wons (een echt abderieten-bedrijf, zoo het niet van erger
natuur was) schijnt tot verdubbelden ijver te hebben geprikkeld. Dit intimidatie-stelsel (zoo als mijn vriend Gefken het in
de Tweede Kamer gesignaleerd heeft) draagt op frieschen
bodem aanvankelijk , voor het christelijk-nationaal onderwijs
(dank zij aan de van oudsher bekende wakkerheid der Friezen)
zeer gewenschte vrucht. ')

b. De tweede tegenwerping was: Is het loslaten der openbare
school niet een ondoordacht bedrijf?
Onze vrienden, die tegen de weglating van het woord christelijke bezwaar hebben, achten de openbare school, ondanks
het thans telkens meer veldwinnend staatsregt , voor wezenlijke verbetering vatbaar.
Zij blijven , ook nu nog , aan de openbare school gehecht.
„De inrichting van de openbare school," dus ongeveer is hun
redebeleid , " is nog niet genoeg het onderwerp van ernstig over-

1) Zie over het gebeurde te Ferwoude het uitvoerig berigt in de Hoop
des Vaderlands van 24 Maart. — De belangrijkheid ' van dit kloek en
allezins navolgenswaardig bedrijf laat zich afmeten uit de omstandigheid
dat er in Friesland zijn 239 scholen van zuiver kerkelijken oorsprong.
Vergelijk het opstel over Wons in hetzelfde Weekblad n 0 36.

leg geweest. Wij zijn met de vrijheid der bijzondere school niet
te vreden : de openbare school is de school voor het grootste
deel des volks , niet naar vrije keuze , maar uit nooddwang.
Wij mogen haar niet loslaten."
Vergun mij u in de rede te vallen. Gij moogt ze niet loslaten,
zegt ge. Gij hebt ze niet kunnen vasthouden. Zij is niet meer
in uwe magt.
Doch voegen onze vrienden er bij. „Wegneming van het
woord christelijke is de toepassing van het beginsel der meest
absolute scheiding van Kerk en Staat. Wij hebben geen bedenking tegen de logica of consequentie van het voorstel tot he t.
doorhakken van den knoop : alleen wenschen wij te vragen,
of wij , belijders van het apostolisch Christendom, geroepen
zijn om het te doen."
Of wij geroepen zijn om het te doen? vraagt ge. Wij doen
het niet , wij bukken onder het afgedane. Wij helpen den antichristelijken staat niet oprigten , maar wij trachten ons, zooveel
het kan , te vrijwaren tegen de onvermijdelijke en in de schoolwet reeds tot stand gekomen gevolgen van het vigerend beginsel. --- Mij dunkt , al wat wij sedert 1862 beleefd hebben,
heeft op hetgeen ik toen in de Staten-Generaal zeide , het zegel
gedrukt. „Vereeniging hebben ook wij gewenscht , toen er nog
kon gedacht worden aan een christelijken Staat; nu wij in
een revolutionnairen Staat geraakt zijn, is er ook nu van
verstandhouding met dien Staat eenig heil denkbaar? De scheiding is nu onze wensch , niet omdat we thans zelven met het
liberalisme bezield zijn, maar omdat wij , op kerkelijk terrein,
eiken band willen verbreken met een politieken toestand, die
in staatsalvermogen , voor iedere Kerk verderfelijk , zijne hoogste
ontwikkeling bereikt."
Ha alternatief is thans scheiding in christelijken of in revolu-

tionnairen zin. Doch , en laat er op gelet worden ! scheiding
in revolutionnairen zin is het tegenovergestelde van hetgeen
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scheiding uitdrukt. Het radicalisme wil geen scheiding; het
wil de nauwste vereeniging, het wil de vereenzelviging van
Kerk en School met een Staat waaraan ze van lieverlede moeten
worden geassimileerd. Ook in het schoolwezen kunnen wij
ons slechts, door onafhankelijkheid, vrijwaren tegen eene zoogenaamde scheiding, die uitloopen zoude op voortdurende
slavernij.

c. De derde en laatste tegenwerping is evenzeer een illusie.
Men vleit zich , door geringe wijziging, gewigtige verbetering
tot stand te kunnen brengen.

Door welke? laat ons het amendement zien.
„De wetgever," dus zegt men , „ moet de noodwendige beperking van de godsdienstige opleiding, naar de eigenaardige
behoefte der gemengde school , localiseeren en den onderwijzer
noodzaken , bij het onderwijs , de godsdienstige overtuiging van
andersdenkenden, voor zoover die op zijne school vertegenwoordigd zijn, te ontzien. De eerste alinea van art. 23 zou
dus moeten gelezen worden : ;, „De onderwijzer onthoudt zich
van alles wat te kort doet aan den eerbied voor de godsdienst.
Hij mag niets doen of toelaten wat in strijd is met de godsdienstige overtuigingen, die op zijne school vertegenwoordigd
zijn.""
Elders leest men denzelfden wensch:
a. „In art. 23 zouden wij wenschen te lezen, dal de openbare onderwijzer
moet te rade gaan met de godsdienstige gezindheid der kinderen. Heeft hij
geen roomsche of israëlitische leerlingen, welnu laat hem dan niet
gebonden wezen, gelijk een onderwijzer op een gemengde school; laat
daar het openbaar onderwijs bijzonder mogen zijn. Waarom niet ? Is
daarin iets onbillijks? Daar zou de staat het dulden kunnen, dat de
kinders den Bijbel lazen en gewezen werden op den Heiland. En in
uitsluitend roomsche scholen , zou het teeken des kruises gemaakt en een
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Ave Maria gebeden mogen worden, zonder dat iemand er zich aan
ergerde. Het moet niet langer van de willekeur der school-opzieners
afhangen zoo iets toe te laten of te weren. Waar niets dit verhindert
moest de openbare school waarlijk christe lijk kunnen zijn. En om die
vergunning te verkrijgen willen wij gaarne al onze kracht inspannen.
Om haar moet het ons thans te doen zijn."

Voor deze bereidvaardigheid tot krachtinspanning zijn we
allezins dankbaar. Jammer slechts dat wij er, op dien voet,
niet mede gebaat zijn.
Deze wijziging wordt gevraagd om haar eenvoudigheid en
zachtheid. Slechts dit vraagt men ; eene geringe wijziging.
Eilieve , wat deert het ? waarom niet? is hierin iets onbillijks ?
Dergelijke illusie valt weg , zoodra men op den aard van den
strijd en op de geschiedenis der wetsformatie acht geeft. De
geringe wijziging is niets minder dan de ommekeer van de hoofd-

gedachte der wet'; eenheid van het openbaar onderwijs voor allen,
overal , en altijd. De weglating van hetgeen men slechts verlangt,

zou de opheffing zijn van het kenmerkend verschil tusschen het
ontwerp van '1 856 en de thans vigerende wet. Het amendement,
waartegen men nauwelijks eenige oppositie verwacht , is het
prijs geven van eene bepaling, waardoor de onverbiddelijke
logica, in Thorbecke belichaamd, het beginsel der eenheid tot
meer stelselmatige juistheid van toepassing gebragt heeft.
Of er in de toepassing van de wet, door uitwissching van
het woord , luttel verandering zal komen, is een bijzaak. Zoo
lang het in slaap wiegen noodig of nuttig gekeurd wordt, langer niet, zal men voortgaan met de dienstvaardigheden der
praktijk.
Doch wat is in deze de hoofdzaak , en welke zal , hoe het ook
met de praktijk ga , onze winst zijn ? Dit valt in het oog
en het is niet een weinigbeduidend voordeel. Er zal ten
minste niet langer met een heilig woord een onheilig misbruik
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worden gepleegd. Lang genoeg verbloemt men, onder christelijke vlag, de eigenaardigheid eener wet, waarbij uit de staatsschool elke sprank van christelijke waarheid , als kerkelijk
leerbegrip , als dogma, als sectarisch en eenheidverbrekend,
ten behoeve eener algemeene en humanitaristische opvoeding,
moet worden geweerd.
Waartoe desaangaande nog redeneringen verspild ! Geen
betoog meer wordt vereischt ; ik beroep mij op al wat, door
anderen en ook door mij, nu twaalf jaren achtereen, onder
velerlei vorm , tegen het nationaal misdrijf gezegd is.
Eéne opmerking evenwel veroorloof ik mij nog, omtrent
het contrast der christelijke titulatuur, in verband met de
werking van het aangenomen beginsel.
Het Christendom boven geloofsverdeeldheid, als kenmerk en
aanbeveling van de wet in '1857 door Thorbecke te voorschijn
geroepen') werd , in de onvermijdelijke ontwikkeling dezer hoofdgedachte , telkens van erger natuur. Op de drie phases, ik
zeg niet van ontaarding, maar van eigenaardigen groei en
bloei moet worden gelet.
In 1856 is christelijk een sieraad, enkel voor de leus, ter
doordrijving van dezelfde wet, waartegen zich in het petitionnement de wederstand der Natie geopenbaard had 2).

1) Een Christendom boven geloofsverdeeldheid , in tegenstelling met
de zaligmakende leer die in het Kruis haar middenpunt heeft. Zie den
strijd hierover in de Tweede Kamer. Adviezen , II. 268*, vgg.
2) Als middel van apaisement , waarmeê de groote protestantsche partij ,
voornemens te verschalken , verschalkt werd. Aan de Kiezers. XVI. 8.
Dit manoeuvreren met een zinrijk, doch, reeds om den aard der algemeene
school, zinledig woord werd , tij dens de behandeling der wet , telkens aangewezen in vijf vertoogen , die ik in het voorjaar van 1857, in verband
met de parlementaire discussie , uitgaf (Over het ontuverp van wet op het
Lager onderuvijs, 's Gravenhage bij Gebr. van Cleef). — Zoo ik voor
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In 1862 wordt het, gelijk te voorzien was, een den geheelen omvang van het staatsregt beheerschend beginsel. Dit
fraaije systeem van een openbaar onderwijs, neutraal, zonder
godsdiensteloosheid en tevens zonder dogmatischen grondslag 1 ), christelijk nogtans, werd straks op het middelbaar
onderwijs toegepast; ja zelfs , in het verschiet , voor de theologische faculteiten als norma gesteld. Q)
In '1864 en daarna geraakt de christelijke deugd onder de
niet langer twijfelachtige suprematie der anti-christelijke wijsheid. De neutraliteit wordt vijandschap. Het is onvermijdelijk,
het ligt in den aard der gedwongen eenheid van de staatsschool, dat zij , om niet goddeloos te zijn , erger dan godsdiensteloos en, om haar algemeenheid, voor secte-school der
modernen bij uitnemendheid geschikt wordt. — Gelijk in de

een mijner geschriften over het onderwijs , in de tegenwoordige omstandigheden , de herlezing mag verlangen , geef ik aan die vertoogen de
voorkeur.
Onvermijde lijk werd , zoodra vasthouding „aan het beginsel der gemengde school , waaraan de Natie gehecht is ," op den voorgrond gesteld
werd , onze neérlaag. „Sans la solidité et la fidélité dans les relations et les al liances politiques, " schrijft Guizot , „le gouvernement
représentatif n'est pas possible." (In 1866 heb ik daarvan nog smartelijker
ervaring gehad). — De goede bedoeling evenwel was mij , ook in het felste
van den jammerlijken strijd , niet twijfelachtig. Het is de zich nooit verloochenende schranderheid van Thorbecke die in 1857 gezegevierd heeft. Het
voorzeker niet gemakke lijk probleem was , volkomen neutralizeren van den
christelijken factor , • zonder aan den minister van justitie de illusie te ontnemen , dat zijn ontwerp van wet , om der christelijkheids wille , aanprijzenswaard was.
1) Tweede Parl. Fragment, blz. 163-168.
2) Reeds toen wees Thorbecke op de theologische faculteit zonder dogma;
op een algemeene faculteit van wetenschappe lijke godgeleerdheid , zoo als
meis ze thans , al valt de naam van faculteit weg , in het ontwerp over
het hooger onderwijs terugvindt. Eene instelling ten behoeve der aanstaande nationale Kerk. Zie Studien en Schetsen der Schoolwetherz. p. 139.
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school, evenzoo in de kerk. De moderne theologie moet christelijk
heeten. Dit is niet al. Zij is christelijk bij uitnemendheid. ')
Onder den christelijken naam , drijft ze propaganda met eene
schaamteloosheid in haar ontfutseling , in haar goochelspel,
in

haar zielenmoordend guet-et pens, waartegen zich de eerlijk-

heid , zelf van coryfeën der moderne rigting , met verontwaardiging verzet. S)
Is het dan vreemd , zoo ik telkens herhaald heb dat , te
midden van zoo veel ergerlijkheden , het woord christelijk ,
als aanbeveling voor dergelijk een secte-school, mij bovenal
ergert , en dat , indien er tusschen de drie wijzigingen door
ons begeerd eene keus moet worden gedaan , ik aan de wijziging van art. 23 verreweg de voorkeur geef?

2.
Thans nog de herziening van art. '194 der Grondwet. 3)
Een eisch waarop , reeds in '1857 , J. C. Baud wees ; die
in '1862 door mij in de Tweede Kamer ter sprake gebragt
en in '1 864 aan de orde in het land gesteld werd , maar die ,
zelfs in '1 869 , aan sommigen voorbarig en roekeloos schijnt.
Evenmin als ik ooit het Drieledig Voorstel losliet , 4 ) heb ik
ooit over art. 194 getransigeerd. ' )
1) Ter Nagedachtenis v. Stahl , blz. 108 vg.
2) A. Pierson , in 1865. Ook van de schoolwet , zeide hij , reeds toen:
„ Zij is in het oog veler liberalen uitnemend geschikt om aan het Nederlandsche volk die eigenaardige soort van godsdienstigheid en van godsdienstige verdraagzaamheid te leeren , die zij , in hun price , allezins wenschelijk achten."
3) ER WORDT OVERAL IN HET RIJK VAN OVERHEIDSWEGE VOLDOEND
LAGER ONDERWIJS GEGEVEN.

4) Zie hierboven blz. 9.
r*) Zie de briefwisseling met den heer Godefroi in de Hoop des Vaderlands,
u° 45 en 46.
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Ook omtrent dit gewigtig punt wanhoop ik niet aan volkomen
eensgezindheid.
Over de vereischt.en eener degelijke schoolwetherziening is
verschil. Zelf heb ik dit , in de Algemeene Vergadering te
Leeuwarden , vermeld ') met eene openhartigheid , die ook in de

Tweede Kamer niet onopgemerkt bleef. Het is ook thans gebleven,
gelijk het toen was. De een wil terugkeeren tot het stelsel van
facultatieve splitsing.

De

ander verlangt , door rijkssubsidie

ook aan de christelijke scholen , bescherming van gewetensvrijheid tegen de dommekracht van het geld. Een derde
welligt .... Doch , vergis ik mij niet, dan is de statistiek der
verscheidenheden overtollig. Immers de keus der middelen is,
naar mij voorkomt , van latere zorg. Om een zeer eenvoudige
reden ; want , zoolang art. 194 niet is gewijzigd , is er op de
aanwending van niet één dezer middelen eenigerlei kans. 2)
Laat ons dan eene , voor als nog nuttelooze , redekaveling
ter zij laten , om , ter wegneming van het voor alien evenzeer
onoverkomelijk beletsel , met gelijken ijver eendragtig te zijn.
Reeds in 1857 noemde ik dit artikel , waarvan iedereen
maakt wat hem gevalt , een staatsregtelíjk schandaal. 3)
Wilt gij een treffend bewijs dat het u altijd in den weg zal

worden gelegd ? In 1857 hebben wij de facultatieve splitsing
gevraagd. Neen ! was het toen; want art. '194 verbiedt ze.
Maar ziet , in '1866 was het eerste woord van den minister
Heemskerk , dat men , wat in '1857 gevraagd werd , behoudens
eerbiediging van art. 194 had kunnen verkrijgen. Twijfel er
niet aan ! Altijd zal het zijn vice vers a' . Altijd zal nis ongrondwettig zijn , wat nu gevraagd wordt. Altijd zal onze tegenpartij , in het Kabinet of in de oppositie , door den cameleon1) Wat dunkt u van het voorstel de Brauw ? I. blz. 2 en 3.
2) Zie bijv. over het vragen van subsidie , vroeger door den heer Myer,
later door den heer de Brame , Aan de Kiezers XVII. 11--14.
3) .ddviezen , II. 264.
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tischen inhoud van art. '194, sterk zijn. Door zeer velen zal
daarvan altijd , gewetenshalve of gemakshalve, gebruik worden
gemaakt.
En niet ten onregte. Want laat ons niet ontkennen dat de
ingelaschte zinsneê intentioneel tegen elk met de staatsschool
niet homogeen onderwijs gekant is.
Intentioneel. — De toepassing der schoolwet heeft ons
geleerd dat de intentie van den wetgever niet wetgevend is
ten zij , in de wet zelve , duidelijk geconstateerd.
Toch is die intentie veelbeduidend, en onbetwistbaar is het,
dat , in 1848, met de fameuse zinsneê de zijdelingsche terugneming der afgedwongen vrijheid van onderwijs bedoeld werd;
dat zich de orthodoxophobie der groote protestantsche partij en
haar kleingeestige intolerantie in deze alinea, waarvan aanneming of verwerping der Grondwet afhankelijk werd gemaakt,
heeft belichaamd; dat, zij op het verstikken (naar de liefelijke
terminologie van die dagen) der goddelooze broeinesten van
kerkelijke en wereldlijke twisten bedacht was.
Er zijn er evenwel, niet weinigen welligt , die voor onzen
eisch terugdeinzen ; van oordeel , dat, door het onverkrijgbare
te verlangen, men de kans op het verkrijgbare verspeelt.
In geenen deele. Meen niet dat gij , door vreesachtig ontwijken,
iets wint. De tegenpartij zelve zal u dwingen tot den strijd
dien ik verlang. Achter haar onwaardeerbaren volzin veilig,
zal ze telkens met eene exceptie van niet ontvankelijkheid bij
de hand zijn. Telkens, ook over de meest ondergeschikte
punten, zal het geding met een beroep op art. '194 worden
gecompliceerd. ')

1) Ten duidelijkste blijkt dit uit de Studiën van Dr. Lamping die,
op grond van art. 194 , te velde trekt zelfs tegen ieder punt van het drieledig voorstel. Vergelijk evenwel hierboven blz. 12.
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Wijziging van art. '191 is, zegt ge, onverkrijgbaar. Waarom?
Alles of niets is verkrijgbaar, naarmate gij , al of niet , voor
overmagt en overmoed terug deinst. Zelfs niet het allerminste
verkrijgbaar , door het regtsgevoel der tegenpartij ; misschien
ook het allermeeste verkrijgbaar, door eigen veerkracht. —
Zoo men u iets en bijna niets ; zoo men u , na veeljarige

worsteling , een brokske van schoolwetherziening toewerpt,
met hooghartigen weerzin , het zal zijn , omdat men voor de
mogelijkheid eener uitbreiding van het vraagstuk tot grooter
proportiën beducht is. -- Of graaf Bismarck het adagium „ Maat
geldt voor rept" letterlijk heeft uitgesproken , laat ik daar;
maar op nederlandschen bodem is deze zinspreuk , voor zoo
ver de onderwijskwestie betreft , sedert lang , een axioma der
vrijzinnige praktijk.
Den christen betaamt het altijd een voorbeeld te geven van
geduld en onderwerping. Altijd, wanneer van zijn eigen belang
spraak is. Misken evenwel , waar het op christelijke pligtbetrachting aankomt , noch uw eigen regt , noch uw eigen kracht. Vrees
voor het Jacobinisme heeft , in Maart !1848, den hardnekkigsten onwil tot eene evenzeer overdreven bereidvaardigheid
doen omslaan. Nog in hetzelfde jaar heeft de herboren overmoed eener tegen de gevolgen van haar eigen wankelmoedigheid reagerende en voor de christelijk-nationale school altijd
vreesachtige partij aan een vrijzinnig ministerie de kostbare
phrase ontwrongen , waaraan zij , in art. '194 ook thans nog,
de levensverlenging van haar dictatuur dank weet. Moet dan
altijd , beurtelings door revolutie of reactie , door geweld of
sluwheid , aan Nederland de wet worden gesteld ! Zal dan een
beroep op regtsgevoel en waarheidszin , zal dan het ontwakend
volksgeweten, omdat het zich, met pligtmatige nauwgezetheid,
van al wat naar dreigement zweemt onthoudt, nooit krachtig
genoeg zijn om de wegneming te verkrijgen van een tegen

.3O

de christelijke opvoeding van het meerendeel der Natie gelegden
slagboom! ')
Ook hier is het : Ken u zelven! Kracht ontbreekt niet,
maar veerkracht. Gij zijt zeer sterk.
Ken uw regt. Tot het program dat ik aan mijne geloofsverwanten voorhield , behoort sedert lang ook dit. „ Aan de
waardigheid èn van het christelijk volksbelang , èn van de
bij uitnemendheid nationale rigting waarvoor wij opkomen,
gedachtig , is het ons niet te doen om aftroggeling van een
aalmoes.

Wij

vragen aan de Kamers en aan de. Kroon , niet

als gunst, maar als regt, het handhaven der dierbaarste
vrijheden , eigendom der Natie, met het bloed der voorvaderen betaald , in onze volkshistorie met onuitwischbare
letteren gegraveerd , en daaruit , als onvervreemdbaar , overgeboekt in de grondwet."
Vergeet niet dat de schoolwet scherper nog tegen christelijknationale opvoeding gekant is , dan het ontwerp waartegen ,
aan de antecedenten van Nederland en Oranje gedachtig , de
Koning evenzeer als het Volk zich in '1856 heeft verzet $).
Vergeet niet dat de strijd tegen de moderne rigting dezelfde
is in School en Kerk. In '1 864 wees ik er op. Ook thans
is er tusschen polemiek voor het onderwijs en Bijdragen
voor kerkgemeentelijk overleg eenzelvigheid van beginsel en doel.
Vergeet vooral niet dat er nog een christelijk geweten leeft
in uw Volk.
„De natie moet niet naar de Grondwet , maar de Grondwet naar
de Natie gefatsoeneerd." Adviezen II. 264.
2) De beteekenis van dit historisch feit laat zich opmaken uit de felheid,
waarmee bijv. de heer van der Linden , in de Tweede Kamer , mij , wegens
de vermelding daarvan, aangreep (Tweede Parl. Fragrn. p. 146 , 171).
Ook uit den verbazenden arbeid door Dr. Jonckbloet aan de ontzenuwing daarvan besteed. Schoolwet-agitatie, p. 24-54. -- Vergelijk daarmee
de Viji vertoogen (hierboven , p. 24) p. 5 8 en Adviezen, II. p. 199.

Thans nog een woord meer regtstreeks aan de Hulp-Vereenigingen gerigt.
Niemand uwer voorzeker is onbekend met het voortreffelijk
geschrift van Dr. Kuijper : De Nutsbeweging , ten betooge dat
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen thans , als orgaan
der moderne rigtin, zich aan de belijdenis der negatie, ter
verspreiding van het ongeloof onder de argelooze volksklasse,
gewijd heeft.
Onder de oorzaken van den merkwaardigen invloed der
Maatschappij in vroeger jaren telt de schrijver ook zeer bepaaldelijk het vrij en zelfstandig beheer der departementen.
Daaruit wordt de wenk ontleend : „Elke inrichting die op
natuurlijke wijze als echte loot aan den Hollandschen stam
gegroeid is , zal , als bij instinct, van zelf zich den autonomischen vorm kiezen."
Ik mag niet onopgemerkt laten dat onze Vereeniging, van
den beginne af, de zelfstandigheid en zelfwerkzaamheid der
Hulp-vereenigingen voorstond en aanprees. Reeds in Junij

861 ,

waar spraak is van de medewerking die de Hoofd-Commissie
te gemoet ziet.
„waarin zegt men, zal de werkzaamheid der Hulp-vereenigingen bestaan?
In het werven van leden , in het bijeenzamelen van geld ?
Voorzeker — In het doen uitkomen dat er aanzienlijke financiële hulp
vereischt wordt. Dat het hier is eerre volkszaak , de zaak der geloovige
Gemeente en de r, Protestantsche bevolking , de zaak van Kerk en Vader-
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land , die, onder alle rangen en standen op bijval , in woord en daad ,
regt heeft. Dat het minste niet te weinig , maar ook dat het meeste niet
te veel is ; dat, als blijk van belangstelling , het penningske van den onvermogende gewaardeerd wordt ; dat in éle veelheid ook der zeer geringe
bijdragen een krachtige steun ligt ; maar ook dat , waar men van zijn overvloed geeft , er in het bedrag der gift blijk mag zijn dat men , niet enkel
welstaanshalve tegen f 5 lid wordt , doch veeleer in goeden ernst deel
neemt aan den financielen wedstrijd over de heiligste belangen van het
Nederlandsche Volk.
Maar zal nu hiermede de taak der Hulp-Vereeniging afgedaan zijn !
0 neen ! Behalve deze regtstreeksche ondersteuning , stellen wij minstens
evenzeer prijs op hetgeen voor locale behoefte , door ontwikkeling van locale
veerkracht , kan worden verrigt , zoodat de Hulpvereeniging, liefst in
overleg met Sub-Commissie of Agent , zich aantrekke al wat tot instandhouding , verbetering , uitbreiding van locale inrigtingen te doen valt."

hierbij werd bepaaldelijk gewaarschuwd tegen al wat naar
overdreven centralisatie gelijkt.
„ De onafhankelijkheid der Hulp-Vereeniging is , als beginsel , op den
voorgrond gesteld. Vrucht van eigen goedvinden en plaatselijk overleg ,
bondgenoot , geen orgaan , is zij dus geheel vrij in de keus van haar
bestuur.
Centralisatie, ja , is wenschelijk , is onwaardeerbaar, voor zoo ver zij
een middenpunt van werkzaamheid en bestuur en overleg geeft ; maar
verderfelijk ook hier , zoodra zij de ontwikkeling belet of belemmert van
dat vrije leven hetwelk veeleer, waar het sluimert , moet worden gewekt."

Inzonderheid werd gewezen op het gewigt der bespreking
van hetgeen voor het onderwijs aan de orde van den dag is.
„Houdt men , wat wij van de Hulp-Vereeniging verwachten , in het
oog , dan zal de wenschelijkheid blijken der medewerking van vrienden,
wat liet schoolwezen aangaat, bij uitnemendheid door kunde en ijver
bekend. Te meer omdat de Hulp-Vereeniging gestadig aanleiding geeft
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tot overweging en besprek van al wat , op het gebied van opvoedkunde
en wetgeving , van gewigt is. Welke zijn de de vereischten eener Christelijke School? Hoedanig moet , naar kinderlijke behoeften en vatbaarheid ,
het onderrigt zijn ? Hoe kan voor de vorming van onderwijzers het best
worden gezorgd? Moet niet, ter wering van ongeloof en bijgeloof , de bij
de wet voorgeschreven onzijdigheid der openbare school worden verlangd ?
Is er , in een niet al te verwijderd verschiet , een begeerlijke wetsherziening,
verkrijgbaar ? Zal de afzonderlijke staatsschool , ook voor RoomschCatholijken en Protestanten , wederom ter sprake worden gebragt ? Zoo
niet , wat kan er worden gedaan om de vijandelijke strekking tegen de
zoogenaamde secte-scholen te verzachten ? — Deze en dergelijke vragen
geraken weldra bij toeneming aan de orde van den dag. Geen geschikter
gelegenheid tot nauwgezet' onderzoek en ernstige beraadslaging dan die
welke de Hulp-Vereeniging aanbiedt. Naarmate van deze gelegenheid op vele
plaatsen gebruik wordt gemaakt , zal men op de Algemeene Vergadering
voor gewigtige discussier en doeltreffende besluiten meer voorbereid zijn.
Ook op het populariseren van hetgeen het Volk omtrent de tegenstelling van openbare en christe lijke school behoort te weten , zij de HulpVereeniging door verspreiding (in overleg met de Hoofd-Commissie) van
ligt verstaanbare geschriften , door het houden van voorlezingen en toespraken , bedacht."

Op het popularizeren. -- Ook in ons uitnemend geredigeerd
weekblad De Noop des Vaderlands leest men:
„Velen verkeeren in den waan, dat er van onze zijde nog niets hoegenaamd
ter schoolwetherziening is geformuleerd , ja , dat we zelve niet weten wat
we willen. Hieraan moet een einde komen ; een eerste stap daartoe zal
zijn , dat all e christelijke bladen en op hun voetspoor alle Hulp-vereenigingen het drieledig voorstel , ook als voorbereiding ter herziening van
art. 194, aan de orde stellen, 't a ll en belangstellenden ter bestudeering
en ter popularizeering aanbevelen. We hebben dan een punt waarom we
alle krachten kunnen vereenigen , ook een steunpunt voor eerre contrademonstratie tegen het Nut. Vooral
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kunnen hier

onberekenbaar veel goeds doen, zij moeten de zaak onder 't volk , kiezers
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en niet kiezers, brengen. Niet op ministers moeten we onze verwachting
bouwen, onze kracht ligt in den volksgeest , in 't volksgeweten. ZONDER
DIT LOOPT AL HET GEHARREWAR VAN KAMERDEBATTEN EN STEMBUSOPWINDING OP NIETS ANDERS UIT DAN OP VOLKSMISLEIDING."

Maar wat moet worden gepopularizeerd ? Het staatsregt is
niet populair. -- Voorzeker niet ; behalve wanneer en in zoo
ver het met een gewetenszaak voor allen zich in één vlecht.

Tegenover de Modernen' is er behoefte aan een politieken
katechismus ook voor het volk. Ook aan het gedeelte der
Natie, dat niet mede regeert , moet duidelijk worden gemaakt
dat, onder eiken regeringsvorm , de nederlandsche bevolking
regt heeft bestuurd te worden overeenkomstig haar geloof.
Voor den eenvoudigste, die er belang in stelt , wordt veel,
dat duister scheen, thans duidelijk en klaar.
Althans de vraag nopens ommekeer der verhouding tusschen
openbaar en bijzonder onderwijs , is bevattelijk voor iedereen.
Bevattelijk , zoodra het politiek vertoog in de spraak van het
dagelijksche leven vertaald wordt.
„ Iedereen weet dat in 1857 voor de Protestanten de afzonderlijke
school gevraagd werd. Iedereen kent het zonderling antwoord. Iedereen
weet dat, niet de Protestant van den Roomschgezinde gescheiden , maar
de Israeliet bij den Christen gevoegd werd.
„Iedereen weet dat , op eene school voor alle gezindheden (waar , zeer
te regt , a ll en gelijk rept hebben) de aanprijzing niet voegt , niet vergund
wordt , eener Jeugdbetrachting uit liefde tot Hem die zijn leven voor ons
gesteld heeft. Daar voegt geen Bijbel , geen bijbelsche geschiedenis , geen
historie van uw land , geen gebed., geen lofgezang , geen christelijke
vermaning of toespraak. " ')

Verlangt gij , Vaders of Moeders ! Christenen , die het niet
enkel in naam zijt, dat dit openbaar onderwijs , zonder Bijbel,
') Aan de Kiezers , XVII , blz. 21.
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zonder volkshistorie , zonder gebed , zonder iets dat christelijk
is , zooveel doenlijk, algemeen .zij?
Een Christen, ook uit den, zoo het heet, minderen stand,
begrijpt dat een schoolwet die dit ten doel heeft , zoo het
Evangelie nog is een volksbehoefte , aan een volksramp gelijk is.
Ook hij erkent , bij het licht van het Evangelie, de juistheid
der uitspraak: , Als men de schoolwet niet in de hoofdgedachte
herziet , zal er, zoolang er christelijk geloofsleven is , geen
rust in het land zijn."
Ook hij beaêmt de zielekreet van Dr. Kuyper,
aan het slot
V
van een voortreffelijk opstel omtrent de ongenoegzaamheid i n.
de volksschool, van wet zonder Evangelie : „Verwonderlijk is het,
niet," zegt hij, „ dat er onzerzijds zoo krachtig, maar dat er
niet nog veel krachtiger tegen de openbare school, gelijk ze
thans is , wordt te velde getrokken. En daarover schaam ik mij ;
niet over onzen strijd tegen de schoolwet , maar over de zondige
lauwheid des geloo fs, die ook daarin weêr openbaar. werd."
Wanneer bij ons , evangelie-belijders , ook bij de ijverigsten,
dit schuldbesef algemeen, wanneer het populair wordt, omdat
men zelf in die gemoedsstemming , met Dr. Kuyper „ niet aan
toevallige combinat.ien, maar alleen aan de onverwinbare kracht
van het volksgeweten de zegepraal vraagt der zaak , die men
op het hart draagt," dan zal men ervaren dat de christelijkhistorische rigting , meer dan het ongeloof onderstelt , vermag.

Somtijds is onze rigting sterk. Omdat ook met den geringste
dezelfde grondslag van zielevrede en dezelfde drijfveer van
pligtbetrachting ons verbindt. Omdat hetgeen wij gewetenshalve belijden , warklank vindt, niet in de driften der bevolking,
niet in eene voorbijgaande opgewondenheid, maar in de
zelfbewustheid, in de conscientie, in het christelijk geweten
van het nederlandsche volk.

Tot dusver de Hoofdcommissie en de Verklaring die zij aan
de Hulpvereenigingen voorlegt.
Wil men nu dat ik nog eene schrede verder ga en , zonder
voorafgaand overleg , evenwel naar ik vertrouw , ook in haar zin
en geest verklare wat ik door degelijke schoolwet-herziening
versta , ik ben tot een ondubbelzinnig antwoord, in enkele
hoofdgedachten záamgetrokken, bereid.
Alles moet , bij dergelijk een schoolwet-herziening, teruggebragt worden tot de groote vraag : Mag aan eene christelijke natie een systeem van opvoeding, waarbij al wat christelijk
is, buitengesloten moet zijn , door staatsregtelijke bevoorregting
worden opgelegd?
De Liberale of Moderne rigting verlangt , met toenemende
felheid , handhaving van eene wet, waardoor het staatsalvermogen aan haar ongeloofspropaganda dienstbaar gesteld wordt.
De Conservatieve partij , altijd dezelfde in haar illusiën en
dus ook in haar gedragslijn , blijft aan de hoofdgedachte der
wet getrouw; ofschoon tot enkele wijzigingen, hetzij dan uit
billijkheid, hetzij tot sussing der agitatie (na zich daarvan
bediend -te hebben) niet ongezind.
De anti-revolutionaire of christelijk-historische rigting vraagt
regt voor allen , dus ook voor den christen.
Geen voorrang en uitbreiding van een openbaar onderwijs,
met een zedeleer zonder dogmatischen grondslag (la morale
indépendante), waardoor de staatsschool, zoogenaamd neutraal,
in een erger dan godsdienstelooze , in een geprivilegieerde secteschool der Modernen, haar eigenaardige volkomenheid erlangt.
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De scheiding van Kerk en Staat mag niet uitloopen op een
toestand waarin het anti-christelijk beginsel , in den staatsvorm genesteld , tegen al wat aan het nederlandsche volk nog
heilig en dierbaar is , gekeerd wordt.
De voorwaarde van vrijheid is dat er , ook voor het volk,
tusschen de tweederlei school vrije keus zij.
Het. Evangelie moet in Nederland zijn vrijen loop hebben.
Dit regt althans , verkregen door christelijk-protestantsche
veerkracht , oorsprong van onzen vaderlandschen luister , zal,
ten ware wij van het voorgeslacht ten eenemaal ontaard zijn,
niet zonder toeneming van prijzenswaardige schoolwet-agitatie
en van pligtmatigen religiestrijd , door een hooghartig en met
zijn eigen ongeloof dweepend liberalisme , worden miskend.
's page, 5 April 1869.
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Ter wegbereiding voor de verkiezingen van Junij heeft,
gelijk men weet, de conservatieve partij eene Algemeene
Kiesvereeniging voor Nederland gevormd. In de Circulaire

waarin de jonggeboren van haar aanzijn kennis geeft , leest men:
„Den 12 December jl. , is te Utrecht eene Algemeene Kie8vereeniginq
voor Nederland tot stand gekomen.
De grondslagen , waarop die Vereeniging berust , het doel , dat zij
zich voor oogen stelt , de richting , waarin zij zich bewegen wil, zal
u blijken uit het hierbij gevoegde Reglement.
Dat het denkbeeld eener zoodanige Vereeniging , door de ondergeteekenden ontworpen , en tot heden slechts in zeer beperkten kring
besproken , bijval vinden moet bij allen , wien het waarachtig heil
des Vaderlands ter harte gaat , en die , niet blijvende staan bij den
kleinen kring van vraagstukken des oogenbliks en geschillen van den
dag , liever het oog wenden naar de groote strijdvragen , die geheel
de beschaafde wereld als het ware in twee kampen verdeelt 1) , mag
onder anderen blijken, uit de adhaesie van 223 personen , die reeds
dadelijk toetraden."

Twee bedenkingen , reeds op dezen aanhef, houde men ten
goede.
Vooreerst , uit „de adhaesie van 223 personen die reeds
dadelijk toetraden" kan , dunkt mij , nog niet worden afgeleid dat
het denkbeeld eener zoodanige Vereeniging „bijval vinden moet bij
allen, wien het waarachtig heil des Vaderlands ter harte gaat" 2)
I) Hier schijnt een drukfeil. Lees welligt verdeeld houden.
2) De opmerking geldt misschien, zelfs na het later bereikte cijfer
(ongeveer 600).

Ten anderen , is , te dezer plaatse , uitermate vreemd de
tegenstelling van „de groote strijdvragen" met de „geschillen
van den dag." Een kiezersprogram is niet een geschrift over
staatsregt of wijsbegeerte. Hier verwacht men geen abstracte,
maar eene concrete beschouwing. Hier verlangt men de beginselen te kennen , niet enkel principieel, maar in de toepassing en voor de praktijk. Hier moet het kenmerkende,
het speciale , aan het licht komen in de wijs waarop , naar
het oordeel van elke partij , „ de groote strijdvragen" zich
in „de vraagstukken des oogenbliks " voordoen ; in de zoodanige
vooral, die het Vaderland verdeeld houden sedert jaar en dag.

Doch misschien heeft dit eenigzins gebrekkige van den aanhef
op den verleren inhoud geen nadeeligen invloed gehad. Laat
ons zien. Verder leest men:
„Zal de Vereeniging werkelijk eenige kracht uitoefenen , en , wat
de oprichters boven al begeeren , de band worden , die alle wezenlijk
conservatieve elementen , in de zuivere en waarachtige beteekenis des
woords , dan behoeft zij de medewerking van alle beschaafde ingezetenen
des lands ...."

De oprigters begeeren , wij gelooven het gaarne , dat de
Vereeniging de band worde van alle wezenlijk conservatieve
elementen , in de zuivere en waarachtige beteekenis des woords.
Die begeerte is prijzenswaard. Maar , om dit doel te bereiken,
geve zij onverwijld de definitie van haar motto. — Welke
zijn , volgens de leaders der conservatieve partij , de wezenlijk
conservatieve elementen? welke zijn ze in de zuivere en waarachtige beteekenis des woords
Dit zal ons welligt blijken uit hetgeen onmiddellijk volgt ;
uit de karakter-teekening der beschaafde ingezetenen des lands ,
wier medewerking men bepaaldelijk verlangt.
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„De Vereeniging behoeft de medewerking van alle beschaafde ingezetenen des lands , die Koning en Vaderland oprecht liefhebben , die in
den grooten strijd onzer dagen met bes li stheid de handhaving onzer nationaliteit , van het dierbaar Vorstenhuis , en van onze nationale rechten en
instell ingen boven a lles verlangen ; die overtuigd zijn, dat onze Christe lijke
maatschappij op eenen eeuwig waren bodem gegrondvest , wel geleide lijke
ontwikkeling , geene omverwerping behoeft , en die in Nederland , de
bakermat der staatkundige en godsdienstige vrijheid , ook nu, en in de
toekomst , voor allen waarachtige vrijheid verlangen op elk gebied."

Deze optelling van vereischten is fraai. Edoch , zijn wij met
dezen omvangrijken en prachtigen volzin gebaat? niet in het
allerminst. En waarom niet ? omdat iedereen het beleedigend
zal achten, wanneer men dit signalement , als partijleus tegenover hem stelt. Breng het in omvraag. Iedereen heeft Koning
en Vaderland lief. Iedereen wil met beslistheid de handhaving
onzer nationaliteit. Iedereen ... doch genoeg reeds. Zelfs in
de sterkste uitdrukking (eene christelijke maatschappij op eenen
eeuwig waren bodem gegrondvest) ligt thans, nu iedereen
christen niet slechts, maar christen bij uitnemendheid beweert
te zijn, ter specializering geenerlei kracht. 1)
Elders welligt , niet in de voorafspraak, maar in het Regiement , zal de definitie van het lidmaatschap staan. Zoo is het;
want andermaal wijst de circulaire naar het Reglement.
„ Het Reglement der Vereeniging geeft , in zijn

2 e art. , bepaald

de beginselen op , die de Vereeniging voor de hare erkent. Nadere
omschrijving achten de ondergeteekenden hier onnoodig.

1) Algemeen kiesvereeniging zou, door derge lijk tal van qualificatien
op welke iedereen prijs stelt , de beteekenis hebben als of deze vereeniging
alle welgezinden omvat en de kwalijkgezinden ter zij laat. Dit mag niet.
Een bron zoowel als een teeken van partijdrift ligt juist in het monopolizeren van welgezindheid.
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Openbaarheid in alles wat met het werk der verkiezingen in verband
staat is een hoofdbeginsel der Vereeniging. Daardoor meent zij reeds
eene groote dienst te bewijzen aan de openbare zedelijkheid, die door
naamlooze en geheimzinnige machinatien bij verkiezingen telkens op
jammerlijke wijze wordt gekwetst."

Welaan ! raadplegen wij het Reglement. De Vereeniging wil
openbaarheid. Dus zal, in het tweede artikel, waarheen men

ons verwijst, haar zienswijze omtrent al wat van actueel belang is, duidelijk worden geformuleerd. Immers behandeling
in het openbaar is slechts een schijn van openbaarheid, zoo-

lang rekbaarheid van uitdrukking verscheidenheid en tegenstrijdigheid der meeningen omhult.
Laat ons de politieke geloofsbelijdenis (het wezen van openbaarheid, niet enkel den schijn) zoeken in art. 2.

De constitutionele kwestie. -- „ De Vereeniging staat de monarchaalconstitutioneele regeering voor, zoo als die in de herziene Grondwet van
1848 is omschreven ;
zij wil de rechten der Kroon en die der Vertegenwoordiging gelijkelijk zien gehandhaafd.
De koloniale kwestie. — „Zij erkent de overzeesche bezittingen te zijn
toevertrouwd aan het opperbestuur des Konings , te beheeren in het belang der bevolking in verband met dat van het moederland ; zij verlangt
dat de wetgeving, wordt hare medewerking bij de regeling van dat beheer ingeroepen, dit helpe verbeteren, niet door plotselinge omkeeringen ,
noch door ondoordachte overplanting van westersche begrippen , maar
langs den weg van welberaden ontwikkeling en beschaving der inlanders,
met eerbiediging hunner rechten , gewoonten , godsdienstige en maatschappelijke instellingen, en naar den eisch hunner werkelijke behoeften."
De onderwijs-kwestie. — „Zij begeert voor het lager onderwijs werkelijke vrijheid voor allen , met handhaving der neutrale openbare school.
De conservatieve kwestie. -- „ Grooten prijs stellende op wezenlijken
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vooruitgang op zedelijk en stoffelijk gebied verlangt zij , dat de Rijksen Provinciale vertegenwoordigingen niet slechts helpen bewaren het

goede dat bestaat , maar ook zich beijveren om op verbetering aan te
dringen en daartoe des noods het initiatief nemen , in de overtuiging,
dat op elk gebied voortdurend veel ter ontwikkeling te doen overb lijft."

Eilacy ! Hoe meer ik dit artikel lees en herlees , des te
minder weet ik wat de Vereeniging wil. Het brengt niet een
enkele schrede verder. Wie is er die „de monarchaal-constitutionele regering, zoo als die in de herziene Grondwet van
'1848 is omschreven ," niet voorstaat ? Wie wil niet „de rechten
der Kroon en die der Vertegenwoordiging gelijkelijk zien
gehandhaafd ?" Is er iemand, die ondoordachte overplanting
van westersche begrippen begeert? Die den weg van welberaden
ontwikkeling versmaadt ? Die .... ; doch ook hier zeg ik:
waartoe verder? Niet op het gebruik van woorden, waarvan
telkens iedereen zich bedient, komt het aan. Wil men misverstand vermijden, dan worde duidelijk een keus gedaan
tusschen de velerlei beteekenissen die aan hetzelfde woord in
het nederlandsche Babel worden gehecht.
Eerst dan verneem ik de kracht die eene veelzins gebruikte
en ook misbruikte uitdrukking voor U heeft, wanneer gij ze,
in de meest ondubbelzinnige verklaring omtrent les questions
brïulantes , belichaamt.
Blijft dit onontbeerlijke weg, dan is , dit erken ik, uw
program, door de onduidelijkheid zelve, des te bruikbaarder,
als lokaas bij de stembus ; maar het vermeerdert de spraakverwarring , het demoralizeert de Natie; het regtvaardigt het
verwijt dat de partijen voortgaan de kwestiën, sedert jaren
aanhangig, bloot als middelen van gezagsverovering te bezigen,
zonder haar oplossing zelve te verhaasten.
Nevelachtigheid der verklaringen is al te zeer ten onzent
usantie. Doch onder de leden van het voorloopig Bestuur zijn
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er , op wier bijval ik rekening maak voor den wensch naar
kloekmoedige precizering van hetgeen men bedoelt.1)
Een program , een veldteeken, behoort iets meer te bevatten
dan hetgeen men op elke vlag leest.

Op tweederlei wijze had er , volgens den eisch en het gebruik
van den constitutionelen regeringsvorm, over den aard en het
doel der Vereeniging licht kunnen opgaan.
Door een overzigt en verantwoording der in de laatste
jaren gevolgde politiek. Met Junij '1866 heeft, reeds in de
kabinetsformatie (door een voorstander van de hoofdgedachte
der schoolwet van 1857 op te nemen in het kabinet) de
conservatieve rigting de overhand gehad. Met welk gevolg'?
Uit mijn standpunt kan ik met ééne opmerking volstaan.
Zij heeft , ook ditmaal , den weg gebaand voor spoedige terugkeer
van haar tegenpartij. — In 1864 schreef men : „Neem Thorbecke
weg. Wees verzekerd dat de conservatieve partij , in het bewind
geraakt , straks een anderen Thorbecke in het leven zal roepen;
een ministerie , vrij wat meer welligt dan ooit het ministerie
Thorbecke was of zou geweest zijn , radicaal en modern." 2)
Gedeeltelijk zagen wij dit reeds ; wij hebben, niet een anderen
Thorbecke, maar een, althans wat zijn geboorte betreft,
zuiver thorbeckiaansch ministerie ; het gansche Kabinet is

1) Het voorloopig Bestuur (meerendeels in het Bestuur gebleven)
bestond uit de heerera : J. Rau van Gameren , H. J. van der Heim,
D. C. A. van Hogendorp , J. M. de Kempenaer, W. van der Vliet , H. A.
van Rappard, C. W. E. Vaillant , H. R. Warmolts, P. N. Quarles
van Ufford, H. F. van Zuylen van Nijevelt , A. van Lennep, R. Crommelin , W. van Nauta Lemke, J. A. Moister.
2) Blau de Kiezers, II.
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Thorbecke's creatuur. Maar dit is niet al. De liberale partij , in
4866 uiteengeslagen, is, door het zonderlinge regeringsbeleid
van het conservatief Kabinet, zoo zeer versterkt, dat we met
een spoedige verwezenlijking van den geheelen volzin worden
bedreigd. Dit is het oordeel van menigeen die , uit dien hoofde ,
nog niet als landverrader kan worden gebrandmerkt.
Nu zou , dunkt me , de conservatieve partij , indien ze voor
tegenspraak kans ziet, rekenschap en verantwoording moeten
geven van haar tweejarig bewind; een ernstig compte-rendu.
Tot dus ver heeft ze zich bepaald bij de beleedigende
tegenstelling van deloyale oppositie en nationaal kabinet.
Eerst opgenomen in het Dagblad van 's Gravenhage. Thans
nader aangedrongen „in de aanbieding der nationale huldeblijken (nationaal, gelijk men zelf erkent, met een betrekkelijk klein cijfer van deelnemers) aan de oud-ministers ,
in de tegenwoordigheid van een dertigtal vereerders der door
de volks-sympathie gekroonde vaderlanders." 1 ) Bij deze , naar
wij vernemen, indrukwekkende plegtigheid hebben de heeren
de Kempenaer en Vreede gewezen, de eerste op een antinationale factie tegenover „een Bewind dat de liefde van alle
goede burgers zich had waardig gemaakt;" de tweede op
„eene heerschzuchtige factie, die tot twee malen het constitutioneel gezag der Kroon voor niets tellende, haar eigen zin
in de plaats had durven stellen." Dit is niet al. Een der
oud-ministers , dankbaar, maar nog onvoldaan, heeft zelf geconstateerd dat „ de oorzaken der tijdelijke nederlagen van
de nationale rigting welligt het meest moesten worden toegeschreven aan de weinige veerkracht door de welgezinden

') Deze en de volgende uitdrukkingen zijn overgenomen uit het accompagnement in het Dagblad van 12 April , onder den titel : Een nationaal
huldebetoon.
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betoond." — Met al den aandrang dien het gewigt van het
oogenblik ter doeltreffende behandeling van 's lands zaken
voorschrijft , vraag ik : Is zoodanig een wedstrijd van onderlinge zelfverheffing oorbaar? -- Laat ons niet hard en onbillijk
zijn. Voor een eermetaal, voor een ovatie , in een vriendenkring , alwaar men tegen scherp verwijt in uitbundigen lof
schadeloosstelling zoekt en zich onderling een brevet van
uitstekende pligtbetrachting uitreikt , verlang ik althans geen
strenge censuur. Veeleer heeft zij , binnen 's kamers , aanspraak
op oogluiking en sympathie. M aar de publiciteit betreur ik. De
heftige kritiek waarmeê de lofspraak is vereenzelvigd , geeft
straks aanleiding tot niet minder heftige antikritiek. Ernstige
gedachtenwisseling is de behoefte van het oogenblik ; doch er
is , in deze weken van exceptionele opgewondenheid , geen

afkeurenswaardiger bedrijf dan eene apologie die in een
panegyricum ontaardt , en bij gebrek aan edeler steunpunt,
in verguizing van anderen kracht zoekt. 1)

1) Door dergelijke alle perken te buiten gaande overdrij ving speelt
men juist het spel der wederpartij. Niet iedereen zal even zachtmoedig zijn
als het Volksblad , van 15 April, waarvan ik gaarne , om het grootendeels
juiste , om het ditmaal echt-conciliante der oordeelvelling, het volgende
uitschrijf.
„Bij dergelijke eerbetooningen loopt men groot gevaar , dat bij de erkenning van wezenlijke verdiensten, en bij de afkeuring van partijdige beoordeeling , ook aan de andere zijde overdrijving plaats vindt.
En dit heeft er naar onze innigste overtuiging plaats, wanneer men de
medailles doet voorkomen , als eene nationale hulde aan het regeeringsbeleid der afgetreden ministers gebracht.
Het ministerie Heemskerk--van Zuylen heeft groote fouten gehad. Door
den schrijver van de Sckoolwetagitatie te vereenigen met den heer Heemskerk Az. , die altijd geijverd had tegen die schoolwetagitatie , deed liet een
eerste politieke fout. Een tweede was dat de heer Mijer aan het hoofd van
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Ook een meer regtstreekschen weg had men kunnen inslaan
ter verduidelijking van een schemerachtig en aldus voor
strijdige interpretatie vatbaar program.
Namelijk wanneer men , duidelijk en onbewimpeld , het
shibboleth der Vereeniging had geleverd omtrent het voornaamste dat aan de orde van den dag is.
Wanneer men , in elk der drie vraagstukken , in de consti-

tutionele, in de koloniale, in de onderwijs-kwestie , zich ondubbelzinnig over de cardo questionis had uitgelaten.

het ministerie optrad , om kort daarna tot Gouverneur-generaal benoemd
te worden , voor dat hij hier zijn koloniaal stelsel had verdedigd. Zoo de
motie-Keuchenius ongrondwettig was en hare aanneming eene ontbinding
der Tweede Kamer wettigde , de uitvoering van het koninklijk grondwettig
recht geschiedde niet onder zeer gunstige omstandigheden om dat recht te
doen eerbiedigen.
Na de eerste ontbinding was het een nieuwe fout van den minister van
buitenlandsche zaken , dat hij de oppositie irriteerde , waardoor zijne begrooting met de meerderheid van twee stemmen werd verworpen. Het was
op nieuw een fout , dat het ministerie zijn omslag nam , voor dat de discussie over al de begrootingswetten was afgeloopen , waardoor de tweede
ontbinding weder onder zeer ongunstige omstandigheden plaats vond.
Naar onze overtuiging kan het eerbewijs , dat door sommigen aan de
héeren Heemskerk en van Zuylen is aangeboden , aanleiding geven , dat
de partijstrijd tusschen personen wordt voortgezet. En de groote behoefte
in ons Vaderland is juist dat aan , den partijstrijd tusschen personen .een
einde kome en dat de groote meerderheid van de Nederlandsche natie vereenigd worde onder de groote beginselen van vrijheid en vooruitgang op
elk gebied."
Meerendeels zeer juist. Eéne bedenking slechts. Bij de vermelding van
de eerste ontbinding der Tweede Kamer is bij uitstek merkwaardig het
dubitatieve woordeke zoo. Evenwel merkwaardiger nog , dat men liefst,
naar het schijnt , liet kritiekste onaangeroerd laat. Namelijk de verdedigbaarheid , niet der motie of der kamer-ontbinding , maar van het beweren ,
in het Rapport van 27 September 18 6 6 , dat de Tweede Kamer , door
aanneming der motie, liet prerogatief der Kroon aangerand heeft.
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Ilet tegendeel is geschied.
Wat is de cardo quaestionis , wat is het eigenlijke punt,
waar het op aankomt?
Dit ligt voor de hand. In de drie vragen is het soortgelijk.
De onderlinge verhouding van hetgeen in schijnbare tegenstelling geraakt is. De onderlinge verhouding van de vrijheid der
Volksvertegenwoordiging en het zelfstandig gezag der Kroon.
De onderlinge verhouding van het belang der Indische bevolking
en dat van het Moederland , van de partikuliere nijverheid en
het kultuurstelsel. De onderlinge verhouding van het christelijknationaal onderwijs en de staats-school.
En wat vinden wij nu, omtrent deze onderlinge verhouding,
omtrent deze cardo questionis , in de kern van het program,
in art. 2?
Laat het mij vrij uit mogen zeggen ; niets hoegenaamd.
Telkens de twee factoren , die in behoorlijke verhouding moeten
worden gebragt en niets meer. Nergens dus het eenige dat
vereischt wordt. Nergens eene gedachte die betrekking heeft
tot de oplossing van het probleem. 1 ) Het schijnbaar strijdige
is in slagorde gerangschikt. Edoch , hoe het gerezen geschil
zal worden bijgelegd ; hoe het groote doel eener verzoening,
eener zamenvlechting van wederzijdsche regten en belangen
bereikbaar is; hoe er aldus , in stede van botsing, harmonie
ontstaan zal; hierover zwijgt het program. Het ontwijkt elke
verklaring , of achter eene laconieke phrase , die , wel bezien ,
niets beduidt ; of, waar het de koloniën geldt , achter een
overvloed van woorden , zoo zinrijk , dat elke partij daarin
haar eigen zin legt.

I ) Ook in de laatste alinea van Art. 2 vindt men loffelijke vermelding
èn van bewaren van het goede èn van wezenlijken vooruitgang. Van een
grondslag voor onderlinge verhouding geen woord.
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Dus leert men uit deze Circulaire , uit dit Reglement
eigenlijk niets.

lets meer dan niets te vernemen is een niet onbescheiden
wensch.
Doorgaans. Ditmaal evenwel, al zou ik gaarne tot rondborstigheid dwingen , ontveins ik niet dat elk ondubbelzinnig
woord de Algemeene kiesvereeniging in levensgevaar brengt.
Vier jaren geleden heb ik opzettelijk de vraag behandeld :
Of er eerre conservatieve partij is?
Deze belangrijke vraag : to be or not to be? zijn of niet
zijn? herhaal ik.
Thans (al meen ik dat het uur van niet-zijn aanbreekt) met
gunstiger dunk.
Toen zag ik in de conservatieve partij slechts een inconsequente fractie van het liberalisme.
Thans ontwaar ik daarin, ten gevolge van den overmoed
der modernen , ook een beter element , een even inconsequent , een nog niet tot bewustzijn gekomen smaldeel van
de antirevolutionaire partij. De schrikbarende ontwikkeling van
het ongeloof brengt dagelijks meer de juistheid aan het licht
van het reeds in 1864e opgemerkte : „Inderdaad bestaan er in
ons land slechts twee partijen , degene die zich gaarne bij
uitstek de liberale noemt , maar eerder den naam van de
radicale verdient , en de antirevolutionaire." 1)
Neem de onderwijskwestie. — Ook zoogenaamde conservatieven
zijn er die dweepen met een voorrang en uitbreiding van een
openbaar onderwijs , dat van lieverlede aan de ongeloofspro-

1) Aan de Kiezers. XIII. -- Zie bijv. de merkwaardige gezegden van de
heerera Bosscha , Wintgens en W. van Goltstein , blz. 12 , vgg.
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paganda ten voertuig verstrekt. Doch tevens zijn er conservatieven , leden en bestuurders der Algemeene kiesvereeniging,
die , even als wij , daarin het bederf der volksopvoeding en
een nationaal wanbedrijf zien.
Eisch nu van dit tweedragtig gezelschap een duidelijk
geformuleerd program. Het is zelfvernietiging die gij verlangt.
De eigenaardigheid der coalitie brengt meê dat ze , door
duidelijk spreken, uit één valt. Haar ontbinding is onvermijdelijk,
zoodra de Vereeniging den uiterlijken band van innerlijke
verdeeldheid loslaat ; zoodra zij niet langer voor de gevolgen
van openhartigheid terugdeinst ; zoodra men , van weerskanten,

consequent wordt. In dubbelzinnigheid ligt de levensvoorwaarde. In woordenrijk verzwijgen de levenskracht. De zwakheid
van het zamenstel verbergt zich achter eene opeenstapeling
van zinsneden , schitterend en elastiek. Voor de stembus
stevig genoeg , zoo gij er niet aan raakt. Doch verbreek het
staketsel. Het bestuur springt uit één; de algemeene kiesvereeniging gaat regts en links van elkaar, en elk der twee
principieel onvereenigbare deelen komt ter plaatse waar het
uit eigen aandrift behoort.
Een benijdenswaardig uiteinde , voor het Vaderland een
weldaad. Het is de voorwaarde en zou welligt het begin zijn
van een door opregtheid gezuiverden toestand , waarin de
belangrijkste vraagstukken zouden worden behandeld zonder

bijoogmerken en beslist met een , ook naar de uitspraak van
het volksgeweten , nationalen bijval.
's Gravenhage , 15 April 18 6 9 .
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GEDRUKT BIJ H. P. DE SWART EN ZOON.

Onlangs heb ik mij het uiten veroorloofd van eene lang
verzwegen gedachte : „ De discussie liefst te smooren en ,
waar dit niet mogelijk is , de aandacht af te leiden van datgene waar het op aankomt , ziedaar wat de koloniaal-conservatieve rigting verlangt."
Ook uit de koloniale zinsneê in het Reglement der Algemeene
Kiesvereeniging hebben wij ontwaard dat men tot duidelijk
uitspreken van zijn gevoelen omtrent de cardo questionis weinig
bereidvaardigheid aan den dag legt.
Evenwel vraagt welligt deze en gene , of de uitdrukking
discussie smooren niet al te sterk is ?
Ontkennen wil ik niet te hebben geaarzeld, eer ik de
zinsneê in druk gaf. Doch ik heb over dit zwart op wit geen
berouw. Ik zal u zeggen waarom. Het is omdat , ook sedert
ik mij aldus uitliet , de conservatieve partij de taktiek der
ontwijking , meer dan ik mogelijk zou geacht hebben , voortgezet heeft.
Een treffend voorbeeld hiervan levert ook de polemiek van
het Dagblad tegen Keuchenius. Toen de Stem uit Indië verscheen , was discussie smooren het motief der openbaarmaking
van den Brief van 8 Februarij 1869. Ten einde zich voor den
invloed van een ook aan de overzij der zee geduchten tegenstander vrij te waren , nam men , om hem zedelijk te vermoorden , een , naar men dacht , doeltreffend middel bij de
hand. En hoe was het daarna! toen ik tegen die poging op-
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kwam. Lees , doorlees , herlees de uitvoerige en met zorg
bewerkte repliek. 1 )

Telkens zult gij bemerken dat alles op

het smooren van discessie aangelegd is; dat de aandacht
op de feilen van Keuchenius geconcentreerd wordt, terwijl
men van de uitnemende gelegenheid om de voortreffelijkheid
van het kultuurstelsel , zoo het voortreffelijk is , te doen uitkomen , een uiterst spaarzaam gebruik maakt.
Doch is het niet onbillijk de conservatieve rigting aansprakelijk te stellen voor de misgrepen van het Dagblad
Integendeel. Althans niet wanneer van de doorgaande
strekking spraak is.
Sedert jaren

is ,

voor vriend en tegenstander, deze couran t,

het erkend orgaan der partij.
Daarbij zou het . al te naïf zijn het afkeurenswaardige te
verwijten enkel aan den hoofd-redacteur. Ofschoon het hem
voorzeker niet aan talent ontbreekt, spreekt het van zelf dat
hij (allermeest waar het koloniale vraagstukken geldt) als tolk
en advokaat optreedt voor capaciteiten die, anonym en
schootvrij , evenwel met het Dagblad, door inlichting, raadgeving , teregtwijzing, en ook door toezending van eigen in
het officieel gedeelte opgenomen artikelen, in sympathetisch
verband staan.
Dit is algemeen bekend. Dit verhoogt den invloed der
courant, maar vermindert tevens de verantwoordelijkheid van
den zaakgelastigde, om ze grootendeels op de lastgevers en
deskundige leveranciers over te brengen. Misschien was ik,
nu en dan, jegens den hoofd-redacteur, achter wien eene

1 ) Ook afzonderlijk verkrijgbaar gesteld ,

onder den titel Mr. Groen

v. Prinsterer's karakterstudie van Mr. K. aan de , feiten en de historie getoetst,
door Jz. I. Lion.

J

geheele rigting zich schuil houdt, al te zeer tot toegeeflijkheid
gezind. Doch, al ware dit zoo, zij, aan wier politiek hij zich
dienstbaar gesteld heeft, zijn, in hetgeen hij diamaal misdreef
schuldiger dan hij. Aan de spreuk: Eere wier eere toekomt, ook
in tegenovergestelde zin gedachtig, schreef ik, dunkt me, niet
geheel ten onregte: „Men zal kunnen nagaan welken naam het
gedrag verdient van hen, aan wier lastgeving of vergunning
Nederland de uitgaaf en toelichting van den Brief, waarmeê
Keuchenius zou worden ontmaskerd, dank weet. Hier is niet
slechts een artikel geschreven. Hier is een daad gepleegd. De
redacteur zal wel niet een autocraat zijn. Voorzeker is men tot
een dergelijk éclat niet overgegaan zonder medeweten, overleg,
autorisatie, lastgeving van hen bij wie het oppertoezigt berust."
Al wat, hetzij den redacteur van het Dagblad, hetzij de
bestuurders en medewerkers persoonlijk betreft, stel ik voortaan , zoo veel doenlijk, ter zijde. Een eigen antwoord op het
artikel Een man van karakter en eene dupliek op de vijfledige
repliek zien wij uit Batavia te gemoet, en Keuchenius, waar hij
zelf kan optreden, behoeft mijne verdediging niet. 1)
Mij was het enkel te doen om een bij uitnemendheid onkieschen persoonlijken aanval, op een zeer verdienstelijken en in
den jongsten tijd zeer miskenden afwezigen landgenoot, niet vier
maanden onbeantwoord te laten. Leed zal het mij doen, doch
niet bevreemden, indien, na zooveel verguizing, althans de
dupliek onzacht is. Onze vriend is niet altijd, te midden van
smaadredenen, zoo kalm als in de zitting der Tweede Kamer
van 27 Sept. '1866. 2) Doch vergevensgezind is hij altijd. Ik
1) Deze uitspraak wordt luisterrijk gestaafd , nu ik , onder de bewerking van mijn Opstel , het N. Batav. Handelsblad van 9 Maart ontvang ,
met het artikel : Conservatieve wraakoefening en anti-revolutionaire verdediging.
2) Mr. K. en zijne wederpartijders. Blz. 42.
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vertrouw gehandeld te hebben ook in zijn geest , toen ik , zelfs
na de verdubbeling van het jegens hem gepleegde onregt,
desniettemin op het terrein van vergelijkende karakteristiek geen
misbruik van overmagt gemaakt heb. Onverwijlde weêrspraak
evenwel was niet overtollig. Want verwonderlijk , ik erken het
gaarne , was ook ditmaal de gevatheid waarmeê de vijand uit de
gebreken , die ik zelf niet onvermeld had gelaten , partij trok , en
vooral ook een steunpunt zocht in de nog niet verdwenen gramstorigheid , waartoe de waarheidsliefde van den plotseling uit Indië
opgedaagden , voor de vrienden van het batig slot quand-même
bij uitstek lastigen vriend der Javanen aanleiding gaf. — De historie
van het al te merkwaardige jaar 1866, in minder hartstogtelijken dampkring bestudeerd , zal overvloedig bewijs geven dat
Keuchenius, gansch niet onberispelijk , evenmin als iemand
onzer , nogtans, te midden van veel karakterloosheid en evangelieverzaking , een man van karakter en een evangelie-belijder
geweest is. Misschien zal men dan ook de bejegening beter kunnen
waarderen , die hem van regeringswege ten deel viel. Op grond
der mij van goeder hand verstrekte mededeelingen , onderstel
ik gaarne dat er aan „kleingeestige ministeriële wraakoefening"
niet gedacht is , en dat ook de uitdrukking : „ uit 's lands dienst
gejaagd ", letterlijk opgenomen , te ver gaat. De regels , waar zij
voorkomt, leze men, in verband met zijne pensionering , aldus 1).
„De man die , gedurende eene reeks van jaren , als secretarisgeneraal van koloniën, als lid en waarnemend vice-president
van den Raad van Nederlandsch-Indië , met zeldzame begaafdheid , uitstekende diensten bewees, deze verdienstelijke staatsambtenaar wordt, in de volle kracht van den mannelijken
leeftijd ter zijde gesteld. Waarom ? was het , omdat hij , als
volksvertegenwoordiger, zonder gedienstige verbloeming, zijn

1)

T. a. pl. Blz. 30.
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ongunstig oordeel over de handelwijs van het Kabinet uitsprak ? Zoo ja , dan is dit een antecedent, veelbelovend voor
de rust van elke rigting die meesteres van het bewind wordt,
meer althans dan voor de constitutionele opvoeding der Natie. —
Of is het omdat er , tusschen den landvoogd en het raadslid,
een te groot verschil van gevoelen zijn zou ? dan moet ik
aannemen dat de Raad van Indië (mijns inziens , vooral tot
openhartigheid van weêrspraak en kritiek geroepen) een
minder eervolle taak heeft dan ik mij voorgesteld had."

De hartstogtelijkheid tegen Keuchenius te exploiteren , al
wat in Keuchenius laakbaar is of schijnt , op te halen, breed
uit te meten, zich daarin te verdiepen , om aldus de toetsing
der wederzijdsche beginselen en bedoelingen te ontgaan,
ziedaar , in haar eenvoud of slimheid , de strekking der vertoogen in het Dagblad.
Door deze jammerlijke taktiek ben ik , ook ditmaal , teleurgesteld in mijne verwachting van , met eenige degelijkheid ,
met eenige duidelijkheid , iets meer dan niets te vernemen
omtrent de tegenwoordige gedragslijn der koloniaal-conservatieve
rigting.
In mijn opstel Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders in
'1869 had ik, op twee punten vooral, de aandacht gevestigd.
Vooreerst , had ik niet ontveinsd dat de tegenstelling van
1866 en 1868, van brief en program, mij toescheen het werk
van hatelijkheid en overdrijving ; dat ik, in het onloochenbaar
vérschil dezer stukken , geen verschil zag van beginsel , geen
ommekeer vergelijkbaar met de politieke metamorfozen, in de
laatste jaren hier te lande frequent.
Ten anderen , had ik , omtrent hetgeen in 9869 de kern van
den kolonialen strijd uitmaakt, mijne meening ter beoordeeling
voorgelegd.

S

De gelegenheid voor den hoofd-redacteur van het Dagblad
om met de meest vermaarde koloniale behoudsliên in het
geheele land , en bepaaldelijk in de residentie , te rade te gaan,
deed mij de hoop voeden op een eenigzins doeltreffend antwoord.
Te vergeefs. Vluchtig , maar des te meer uit de hoogte en
peremptoir, was op de eerste bedenking het antwoord. — Op
het tweede, voor het geheele Vaderland gewigtigste punt,
zweeg men.
Zag men welligt , door op Keuchenius te staren , de principiële kwestie voorbij?
Ik twijfel er aan. Tegen onoplettendheid , die mij niet onwaarschijnlijk voorkwam , had ik een, naar ik mij vleide , krachtig
behoedmiddel gebruikt. Dikwijls is men vindingrijk in voorwendselen om het débat te ontgaan of noodra mogelijk te sluiten.
Daarom had ik mij uitgelaten op een toon , waarvan ik op het
prikkelbaar gestel, zoo al niet van den redacteur van het Dagblad,
althans van zijne toeziende voogden en van de koloniaal-conservatieven in 't algemeen , gunstige werking te gemoet zag.
„Begrijpelijk is het dat de conservatieve partij zich met de beantwoording dezer vragen liever niet inlaat.
Begrijpelijk ook dat de waardigheid en kalmte waarmeê Keuchenius,
in zijn nieuwen en belangrijken werkkring , het debat opent, een reden
te meer is om het onverwijld, kon het zijn, te sluiten.
Van daar de Brief en zijn uitlegging. Met dien man zonder karakter,
met dien gewetenloozen ijveraar , met dien „ nieuw verrezen publicist ,"
laat zich iemand als de hoofdredacteur van het Dagblad van 's Graven1age
(billijkerwijs op onveranderlijkheid van politieke overtuiging gesteld en
aan het belang van Nederland en Indië gedachtig) niet in.
Het is , in 1869, het tweede bedrijf der tooneelvertooning, waarvan ,
in November 1866, liet eerste tegen „den banierdrager eener revolutionaire factie " gespeeld werd."
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Tegen deze tamelijk onzachte proefneming was de zwijgenstaktiek bestand. Doch ook dit is weinigbeduidend, vergeleken
met hetgeen verder plaats had.

Het Tijdschrift voor Nederlands Indië had van Keuchenius
voorwoord, van de Stem uit Indië gezegd : „ Eene stem die,
zoowel om den persoon die haar doet hooren , als om de
waardige en gemoedelijke wijs waarop die wordt geuit , weerklank verdient te hebben in geheel Nederland." — Ik had er op
gewezen. Het Dagblad maakt er zich van af, want, zegt het,
deze eervolle vermelding geldt eenigermate een bondgenoot.
Atqui ergo. Van oordeel dus dat, uit goedkeuring of blaam in
tijdschrift of dagblad , slechts kan worden afgeleid dat er van
geestverwant of wederpartijder spraak is.
Doch het Tijdschrift voor Nederlandsch Indië heeft sedert
meer geleverd dan de aldus gewraakte zinsneê. Een uitvoerige
beoordeeling van mijn opstel , door iemand die stembevoegd
is , den heer N. G. Pierson. Een koloniale en financiële specialiteit , wiens voorlezingen over het kultuur-stelsel het aanvankelijk reeds , meer dan menige adviesen en vertoogen , door
de eenvoudigheid der historische toetsing , hebben gedepopularizeerd , en wien, niettegenstaande dergelijke ketterijen , de
zeldzame onderscheiding te beurt viel van , reeds op jeugdigen
leeftijd , tot de gewigtige betrekking van Directeur der Nederlandsche Bank te worden benoemd.
Aan mijne meening , zoowel omtrent den Brief vergeleken
met het Program , als omtrent de cardo questionis in het
koloniale vraagstuk , heeft hij het zegel van zijn veelbeteekenend
oordeel gehecht.
„ Het zou ijdel zijn te loochenen dat tusschen den brief
en de latere geschriften van den heer Keuchenius verschil
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bestaat." — Even als ik zelf, stelt de heer Pierson dit verschil op
den voorgrond. Doch ook hij beantwoordt de vraag : hoedanig
is het onloochenbaar verschil ? aldus.
„ De zaak wordt eerst duidelijk , naar ik meen , wanneer men zich
afvraagt welk verschil tusschen den heer Keuchenius van 1866 en dien
van 1869 bestaat. Bespeuren wij een verschil van beginsel? Het Dagblad
is er met al zijn scherpzinnigheid niet in geslaagd, dit aan te toonen.
In 1866 kent Keuchenius aan de kultuurwet de strekking toe van , „ onder
den schijn van de inlandsche bevolking met landeigendom te begiftigen,
een stelsel van landroof in het leven te roepen." Maar loochende hij
hiermede de nadeelen van het communaal grondbezit , de wenschelijkheid
om het , niet nu maar later , door individuëelen eigendom te vervangen?
„ Van toekenning van grondeigendom ," zegt hij , „ zou ik voorloopig
niet willen weten." Maar tevens geeft hij aan , hoe hij langzamerhand
daartoe komen wil. -- In 1866 is hij van meening , dat de koffiecultuur
„ om verschillende redenen op dit oogenblik nog niet kan worden losgelaten ," en bepaalt hij zich tot de aanbeveling om de betaling aan de
koffieplanters tot f 14 en f 15 te verhoogen; maar warme ingenomenheid
met het kultuurstelsel als zoodanig legt hij nergens aan den dag. — In
1866 schrikt hij nog terug voor de onbewimpelde verklaring , in de
Memorie van Toelichting der kultuurwet neêrgelegd , dat al de voordeelen
tot hiertoe van het kultuurstelsel geoogst , verkregen zijn ten koste van
de welvaart van de bevolking. Zij zal , vreest hij , „ aan een bandelooze
„ drukpers . . , een duurzame stof opleveren van opruiing der inlandsche
„ bevolking tegen hare dusgenoemde onrechtvaardige en roofzieke overheerschers." Maar te vergeefs zoekt men naar het bewijs , dat Keuchenius
deze verklaring niet enkel onvoorzichtig , maar ook onjuist achtte. Waarschijnlijk kwam zij hem juist daarom zoo gevaarlijk voor , omdat hij inzag
dat zij onwederlegbaar was. — Het blijkt dus , dat Keuchenius in 1866
geen enkel beginsel heeft bestreden dat hij in 1869 verdedigd heeft."

Treffend overzigt en volkomen vrijspraak! In zijne welwillendheid voor mij , voegt Pierson , deskundig bij uitnemendheid,
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er nog bij. „Wie zich hiervan nog beter wil overtuigen , herleze
bl. 12-17 van de brochure van den heer Groen. Het daar
geleverde betoog schijnt mij geheel afdoende."
Nu zal het Dagblad , en wie met het Dagblad homogeen is,
beweren welligt ; „dit is een strik aan uwe eigenliefde gespannen."
Mogelijk is het , en of ik het al ontken , baat niet. Maar dit doet
niets ter zake. Want ook aldus blijft het even opmerkenswaard
dat van dit kernachtig résumé , waarmeê het geheele motief
der publiekmaking van den Brief, als bewijs eener verloochening
van beginselen , wegvalt , noch in het Dagblad, noch in eene der
talrijke couranten , waarmeê het van lieverlede in het geheele
land omkranst werd, zoo ver ik weet, melding gemaakt is.
Evenzeer in het stellen van de kwestie (waaromtrent ik van
de conservatieve partij te vergeefs inlichting gevraagd heb)
beweert Pierson dat ik mij niet vergist heb. De twee bladzijden waarin ik mij desaangaande heb uitgelaten , worden
zelfs met ingenomenheid vermeld.
„ Voor diegenen , die de geschriften van den heer Groen van Prinsterer
van de laatste jaren met oplettendheid gelezen hadden , was het nauwelijks twijfelachtig meer , voor welke koloniale richting de heer Groen de
meeste sympathie gevoelde. Herhaaldelijk liet hij zich over de koloniale
quaestie uit op eene wijze , die den conservatieven niet welgeval li g kon
zin. Niettemin waren zijne woorden altijd zoo voorzichtig gesteld, dat
er moei lijk iets uit te bewijzen viel, en bij herstemmingen voor de
Tweede Kamer ondersteunde hij meermalen , op onverklaarbare wijze,
de conservatieve candidaten. Maar na deze laatste brochure mogen wij
thans met genoegzame zekerheid constateeren , dat de leider der antirevolutionaire partij , wat hij ook vroeger geweest is , thans op koloniaal
gebied homogeen is geworden met zijn vriend Keuchenius.
„ Mocht iemand vragen , waaraan ik die zekerheid ontleen , en er op
wijzen dat in de geheele brochure niets voorkomt , dat een koloniale
geloofsbelijdenis mag heeten, dan is dit mijn antwoord : Men kan een
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quaestie zoodanig formuleeren, dat men tevens op de meest besliste wijze
partij kiest. Wanneer een eerlijk man, na langen twijfel over de gedragslijn die hij met betrekking tot een of ander punt te volgen heeft ,
eindelijk besluit dat hij te kiezen heeft tusschen recht en onrecht, dan
is het niet onzeker meer , hoedanig zijne beslissing zal uitvallen. Zoodra
de quaestie zich onder dien vorm aan hem voordeed, hield zij op een
quaestie te zijn. Deze opmerking is hier van toepassing. Om het te
bewijzen behoef ik slechts een tweetal bladzijden uit de brochure van den
heer Groen te laten volgen (p. 25-27) ... Zij zijn in elk opzicht onze
volle opmerkzaamheid waardig."

Met uw verlof! Dat ik met mijn vriend Keuchenius thans op
koloniaal gebied homogeen ben geworden, is eene verklaring
die ik nog niet onderschrijf; die mij , bij de herinnering aan het
schrikverwekkende der vertoogen van conservatieve wijsheid,
eenigzins huiverig maakt. Ik houd mij tot het uitbrengen van
een stellig oordeel nog onbevoegd. Dit evenwel wordt mij
duidelijk dat ik , en velen mijner geloofsgenooten meer nog dan
ik, uit de leerschool van de koloniale behoudslieden, voorbarig
en onbeziens, veel voor onwederlegbaar hebben aangenomen,
wat nu zeer twijfelachtig schijnt en althans nadere toetsing
vereischt. Met des te meer ernst, ook uit dien hoofde, doe ik opmerken dat de conservatieve partij , in haar ijver om Keuchenius
in een ongunstig licht te stellen , de geheele reeks der vragen
waaromtrent ik, zoo mijne opvatting onjuist is, een teregtwijzend antwoord verwachtte, ter zij liet.

Later, zoo het mij doenlijk is, deel ik , uit het opstel
van den heer N. G. Pierson , nog het een en ander meê ,
dat, met het oog op de verkiezingen van Junij , allezins opmerking verdient. — Bedrieg ik mij niet , dan is de vrees voor
slooping van het kultuurstelsel de voornaamste oorzaak ge-
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weest der inlijving in de conservatieve partij, onder het
vorig Kabinet, en van den geheelen nasleep der 'schroomelijke
gevolgen, die een daaruit geboren onvoorwaardelijk ministerialisme, voor de onderwijskwestie niet slechts, maar ook
voor het constitutionele vraagstuk der verhouding van Kroon
en Kamer, gehad heeft.
Laat ons de conservatieven daarover niet hard vallen. Ons
voegt geen beschuldiging, maar zelfverwijt.

Misschien zou ik dit niet zoo kort weg, zoo crument, durven
ter neêr schrijven, indien ik niet door eenige regels van
Pierson wierd bemoedigd, waar hij een door de liberalen
begane fout aanwijst. —„ Is het misschien niet goed hierop te
wijzen ?" dus vraagt hij. „ De Juni-verkiezingen staan voor
de deur: is het niet onstaatkundig, thans, naar het voorbeeld
van prof. Buijs, de fouten der liberalen te vermelden?"
Zie hier het antwoord. — „ Als of die fouten voor iemand
verborgen waren en zelfkritiek ons niet meer verhoogde dan
vernederde! Laten zij, die op dit punt zoo angstvallig zijn, de
brochures van den heer Groen toch herlezen; de heer Groen
doet tegenwoordig bijkans niet anders dan zijn eigen patij
de les lezen. Op de meest meêdoogenlooze wijze valt hij haar aan ;
ja de hardste waarheden moet zij uit zijn mond vernemen. —
Het bijkt echter niet , dat , ten gevolge van deze handelwijs,

de antirevolutionaire partij in den laatsten tijd verzwakt is,
hetzij in aantal of in zedelijke kracht."

De Mail uit Nederlandsch Oost-Indie is, terwijl ik de

vorige bladzijden schreef, aangekomen, en heeft ons van
Mr. Keuchenius (zie de noot hierboven, blz. 5) zeer goede
tijding gebragt. In bijzonderheden aan te wijzen de merkwaardige behendigheid van het Dagblad, ter verbloeming eener
.
aanvankelijke neêrlaag, zou mij nu te ver leiden. Wenschelijk is
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het dat , door onze christelijke maandschriften en weekbladen,
meer dan tot dus ver , op de artikelen van onzen geloofsgenoot , van wien , voor Nederland en Kolonie , nog vrij wat
is te leeren , worde gelet. Bij voortduring van een veeljarig
laodiceïsme wordt men op geenerlei wijs gebaat ; maar , zoo
er bij de christenen eenige belangstelling is in de toekomst van
het Land, zoo hun veerkracht niet enkel of vooral in bespiegelingen , zonder eenige praktische toepasselijkheid , en in de
jammerlijkheden van onderlinge tweedragt openbaar wordt,
dan kunnen wij , en wij vooral , uit het N. B. Handelsblad
veel nut trekken.
Dan geef ik Keuchenius , in het niet opvolgen van mijn raad
om in de parlementaire loopbaan te volharden, gelijk. „Wij
gingen henen," schrijft hij „ in de overtuiging , dat onze constitutionele regeringsvorm , door de dwaling vooral , die Nederland en onze beste vrienden tegenover Indie koesterden , eene
dier phases van hardhoorigheid en ongevoeligheid , van spraakverwarring en hartstogtelijkheid was ingetreden , waarin hij , die
buiten de vertegenwoordiging staat , meer kans heeft van gehoord
te worden dan ieder, die er aan deel neemt; gelijk iemand,
die zich aan den weg bevindt, vaak met meer hoop op goeden
uitslag den naderenden spoortrein voor het dreigende gevaar
waarschuwt , dan ieder ander, die in den trein zelven gezeten is."
De twee woordvoerders van de koloniaal-conservatieve rigting
in Nederland en in Indie, de heer Lion en de heer Bulken Huet,
zijn bij uitstek bekwaam ; beiden ook te schrander om mij
een opmerking die ik niet verzwijgen mag, ten kwade te
duiden. Namelijk , dat er , in de keus dezer publicisten,
wel iets min of meer bevreemdend is voor eene partij, die
somtijds op het bondgenootschap der christelijk-historische
rigting prijs stelt: ja wat meer is , waarin , nu vooral,
menigeen wordt aangetroffen die , even als wij , enkel in
vasthouding van het Evangelie de redding van het land ziet.

1.5

Merkwaardig is , uit dit oogpunt , de ingenomenheid waarmee'
het Dagblad van 12 April eene, zegt het, „allezins behartigenswaardige beschouwing" uit de Java-Bode meêdeelt. In de
volgende regels vooral ontwaart men hoe de redacteur van
dien conservatieven Bode, de voortreffelijke stylist, door den
minister Hasselman met eene confidentiële zending van zeer
gewigtigen aard belast, de heer Busken Huët , wel is waar,
om geen abonnenten te kwetsen, zich intoomt, maar evenwel,
met de hem eigen geestigheid , Keuchenius , als Christen die
het Evangelie ernstig opneemt, persifleert.
„ Bij Keuchenius staat de godsdienstige kwestie in a lles op den
voorgrond. Werd in vroeger tijd door zijne tegenstanders beweerd, dat
hij naar de betrekking van predikant-generaal van Nederlandsch-Indië
dong , thans verwijten zij hem , dat hij van zijn blad eene kerkelijke
courant maakt. Onvriendelijke kwalifikatiën ; doch op wier bodem , ook
onzes inziens , een juist oordeel ligt. De heer Keuchenius wil wel , dat
Indië eene maatschappe lijke hervorming ondergaan zal, maar hij wil dat
niet onvoorwaardelijk. Het godsdienstige gaat bij hem boven het maatschappelijke , en volgens hem zal Nederlands schuld aan Indië niet afgelost
zijn , voor en aleer Indië in het bezit zal zijn gesteld van een bepaalden
vorm van godsvereering.
Aangezien wij ons stellig voorgenomen hebben over dit punt niet
te redetwisten , gevoelen wij des te meer vrijheid , het aan te merken als
een der gegevens tot kenschetsing der zienswijze van onzen bestrijder... .
Hij zwijgt over koloniale aangelegenheden , niet-alleen omdat de
aanzienlijke betrekkingen, vroeger door hem bekleed , hem , indien hij
sprak , ten overstaan van het publiek de verpligting zouden opleggen,
niet anders als in de gedaante van een zwaar geharnast kampvechter en
hervormer op te treden , maar ook en vooral, omdat niet de koloniale
politiek, maar het godsdienstig geloof zijne liefde is. Als pub li ek persoon
is de eerste plaats in zijn hart,bezet door de religie."

„ Bij Keuchenius staat de godsdienstige kwestie in alles op
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den voorgrond." Door medechristenen zal hij, om hetgeen
aan de heeren Lion en Busken Huët ongepast en belachelijk
voorkomt , des te hooger worden geschat.
De heer Busken-Huët voegt er nog bij : „Gepreoccupeerd
door de godsdienstige kwestie, kan hij aan de koloniale slechts
de helft van zijn gemoed wijden." -- De helft slechts. Aangenomen dat de berekening juist zij , ook dan zou ik mij
vleijen dat, tegen zijne gecoalizeerde talentvolle wederpartijders,
Keuchenius , van nabij en sedert lang met de Indische toestanden nog al bekend, als koloniale specialiteit , bij de verdeeldheid van zijn gemoed, ook aan „de helft" genoeg heeft.

Thans neem ik de vrijheid , in naam van de christelijkhistorische rigting , wier vertrouwen ik meen of wensch nog
niet te hebben verbeurd , aan de conservatieve partij , vooral ook
aan de algemeene kiesvereeniging (ter meerdere specializering,
kon het zijn, van haar program) andermaal de twee bladzijden
voor te leggen, waarop het Dagblad van 's Gravenhage niet
gelet, en die de heer N. G. Pierson der opmerkzaamheid
waardig gekeurd heeft.
„Met groote behoedzaamheid wensch ik mij over koloniale
vraagstukken te blijven uiten ; maar ik ontveins niet mijne bevreemding over de wijs waarop door de conservatieven de vraag
omtrent de handhaving van het kultuurstelsel doorgaans , ook
nog dezer dagen, geformuleerd wordt.
De vraag is , dunkt mij , thans niet: Of de oostersche volken
naar westersche begrippen moeten worden geregeerd ? Of de
belasting op Java niet beter in arbeid dan in geld wordt betaald?
Of het kultuurstelsel niet een middel tot ontwikkeling van den
Javaan had kunnen zijn en ook eenigermate geweest is?
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Maar de vraag is wèl:
Of er niet spanning en overspanning van dit stelsel , ter onverwijlde voorziening in den financiëlen nood van het moederland , plaats gehad heeft ? Of het systeem van ontwikkeling niet
aldus in een hefboom ter exploitatie en de staat in een fortuinzoeker ontaard is ? Of niet aldus , ter opvoering van het
batig slot , de stoffelijke en de zedelijke welvaart van den Javaan
meermalen te zeer op den achtergrond geraakt is?
De vraag is wè1?
Of er in 1869 mogelijkheid bestaat om het kultuurstelsel
van weleer , als had de toestand der kolonie geenerlei verandering ondergaan , te behouden? Of de aanvankelijke concurrentie met de particuliere nijverheid niet reeds sedert
geruimen tijd de willekeurige bepaling van lage dagloonen,
waarin voornamelijk de financiële kracht van het kultuurstelsel
bestaat , onmogelijk maakt ?
De vraag is wèl ?
Of niet, bij het Regerings-reglement van 1854, de langzame
loslating van het kultuurstelsel ontegenzeggelijk en onherroepelijk beslist is ? Of niet , sedert dien tijd, een aantal aan
dat Reglement ontleende beginselen en maatregelen , die de
kennelijke strekking hadden om de vroegere orde van zaken
te wijzigen , eenen onberekenbaren en onherroepelijken invloed
gehad hebben ? Of men , door zich vast te klemmen , enkel aan
den eisch van instandhouding der kultures , als of er in Art.
56 niets meer stond , niet tegen het Regerings-reglement en
tegen de reeds tot stand gekomen verandering der toestanden ,
even onwettig als dwaselijk , reageert?
De vraag is wèl?
Of niet juist die koloniale capaciteiten op wier gezag de konservatieve partij bovenal gesteund heeft , als getuigen tegen
haar kunnen worden geciteerd? Of niet de leus van den graaf
van den Bosch : „ Beter geene producten dan die met krenking
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van pligten die wij aan de bevolking verschuldigd zijn te verkrijgen," ten waarborge verstrekt dat hij , met weerzin, aan
eene alle vroegere berekeningen te buiten gaande uitbreiding
der cultures de hand geleend heeft ? Of niet de heer Baud,
die het cultuurstelsel, als een noodzakelijk kwaad , aanvaard
had , zich met den meesten ernst zou verzetten tegen eene
interpretatie van Art. 56 , die letter en geest der overgangsbepaling ter zij stelt ? Of niet de heer Mijer , lofredenaar en , als
ware het , verpersoonlijking van het systeem, zich tegen zijn
eigen troetelkind gekeerd heeft ? Toen hij , tot algemeene
verbazing, 's Gravenhage , waar de dag voor doeltreffende
gedachtenwisseling aanbrak, verliet. Toen hij , ter feitelijke
weerspreking zijner, zoo het scheen , met den gloed eener
onwankelbare overtuiging, uitgesproken adviezen, naar Buitenzorg vertrok."
Op deze vier vragen zouden velen met mij zeer gaarne
een duidelijk antwoord ontvangen. • Er zijn, in het opstel van
den heer N. G. Pierson , wenken omtrent gewijzigde partijformatie (la transformation des partis) , waarop de koloniaalconservatieve partij, in haar eigen belang, acht zal behooren
te slaan.
Zoo het noodig ware uit de vier vragen eene keus te doen,
dan liefst de derde : „ Of gij niet tegen het Regeringsreglement en tegen de reeds tot stand gekomen verandering
der toestanden , even onwettig als dwaselijk , reageert ? "
In verband ook met hetgeen , in '1866, Keuchenius omtrent
de • heiligheid van den eed op den voorgrond gesteld heeft.
„ Als lid van den Raad van Nederl. Indië, ben ik , vijf jaren en langer ,
verpligt geweest mijn gevoelen over de gewigtigste regeringshandelingen
uit te spreken , en ik heb dus van mijne beginselen geen geheim kunnen
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maken. Ik heb ' in die betrekking moeten zweren de wetten van Ned.
Indië te zullen handhaven en de welvaart van Ned. Indië te zullen bevorderen. Met dien eed heb ik het nooit kunnen overeenbrengen , alleen het
eerste lid van art. 56 It. It. te lezen en geheel het overige gedeelte van
die bepaling voorbij te zien. En dat zouden vele conservatieven , misschien
ook wel de redactie van het Dagblad , verlangen; maar daartoe leen ik
mij niet , zoo min in het belang van Indië als in dat van Nederland."

„ Begrijpelijk is het dat de conservatieve partij zich met
de beantwoording dezer vragen niet inlaat." — Zoo schreef ik

in Februarij.
Thans , dunkt mij , zou het, ten ware zij op zegevierende
beantwoording geenerlei kans ziet, onbegrijpelijk zijn.
's Hage , 23 A pril 1869.
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De mail uit Indië is aangekomen. „Keuchenius , waar hij
zelf kan optreden , behoeft mijne verdediging niet." — Deze
uitspraak, schreef ik , wordt luisterrijk gestaafd.
Dit zal niet zoo gaaf erkend worden door de lezers enkel
van het Dagblad van 's Gravenhage.
De lezers van het N. Bat. Handelsblad zijn tot dusver in het
Moederland niet talrijk. Men vergenoegt zich met hetgeen door
andere couranten wordt medegedeeld. Onze christelijke maandschriften en weekbladen zijn bij uitstek spaarzaam. De wederpartijders van Keuchenius geven niet alles. Ik wil trachten
eenigzins aan te vullen wat aan de mededeeling van het

Dagblad ontbreekt.
Het N. Bataviaasch Handelsblad van 9 Maart bevat drie
artikelen van Keuchenius , als begin van zijn Antwoord aan
het Dagblad. Onder den titel : Conservatieve wraakoefening en

anti-revolutionaire verdediging.
Overneming en toelichting , inzonderheid van het laatste
artikel, zal welligt een denkbeeld geven van den aard en ernst
dezer overzeesche polemiek, vollediger dan uit het Dagblad.
Tevens zal het eene bijdrage zijn ter aanwijzing van de

actuële verhouding der partijen omtrent het koloniale vraagstuk,
en ter waardering , ook op koloniaal terrein , van conservatieve
Journalistiek.

I.
CONSERVATIEVE WRAAKOEFENING EN ANTI-REVOLUTIONAIRE
VERDEDIGING.

Dit artikel, waaruit ik slechts het voornaamste meêdeel,
begint aldus :
„ De „ Stem in Indië , ook tot Nederland " is tot ons vaderland
doorgedrongen , en daar , gelijk wij bij het bestaan van partijen en
partijschappen; vermoeden konden , met verschillenden indruk ontvangen.
Het Dagblad van 's Gravenhage viel terstond op onze ste lling dat het
cultuurstelsel niet behouden kan noch mag worden ; dat daarmede ook
van het batig slot moet worden afgezien , en dat , indien ter voorziening
in de behoeften en ter schadeloosstelling van het moederland een vaste
jaarlijksche geldelijke bijdrage moet in de plaats treden , aan het Indisch
Bestuur , door uitbreiding zijner bevoegdheid , en door wijziging zijner
inrigtingen van wetgeving en regtsbedeeling , de vrijheid behoort gelaten
te worden , tot naleving ook zijner geldelijke verpligtingen tegenover
het moederland, de middelen vast te ste ll en en aan te wenden , die tot
de ontwikkeling van Indië en tot verkrijging van zekere inkomsten uit
een niet langer onzeker belastingstelsel kunnen leiden.
Het riep reeds den eersten dag , na zijne lezers met die stelling te
hebben bekend gemaakt :
„ Het is revolutie van top tot teen , met de afscheiding van Indië van
„ Nederland tot einddoel.
„ In Nederland zal men er van schrikken : en toch zegt de heer
„ Keuchenius niets anders dan wat de heeren de Waal en van Bosse in
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„ de afgeloopen weken aan de Staten-Generaal hebben medegedeeld. Het
„ verschil ligt alleen hierin : de laatste spraken „ parlementair ," dat is :
„ in een vorm , geschikt om kortzigtigen het gevaar niet te doen zien of
„ om aan flaauwe mannen een voorwendsel te geven van meê te gaan.
„ De heer Keuchenius voert daarentegen de taal van den dagbladschrijver,
„ dat is , hij zegt rondweg waarop het staat.
„ Wij hopen , dat dit programma van den heer Keuchenius , zoo in
„ alien deele met dat der tegenwoordige Ministers overeenkomende ,
„ althans voor de Eerste Kamer niet zonder nut zal voorbijgaan. " " ... .

„ De Eerste Kamer liet zich echter door het noodgeschrei van het
Dagblad en door de beweerde overeenkomst tusschen den Minister
de Waal en ons niet afschrikken ; op den 13 Januarij 186 9 werd door
haar , — wat eene zeldzaamheid mag genoemd worden , -- het wetsontwerp tot vaststelling van het IXde hoofdstuk der staatsbegrooting voor
1869 (Departement Koloniën) , met algemeene stemmen aangenomen. " . . .

„ Het Dagblad van 's Gravenhage achtte nu het oogenblik gekomen ,
waarop de invloed, dien ons geschrift of onze latere vertoogen misschien
zouden kunnen uitoefenen , moest gedood worden.
Begon het met ons programma te ontleden en onze beweringen te
wederleggen ?
Toonde het, met het oog op art. 56 en alle andere bepalingen , van
het Indische Regeringsreglement aan , dat het cultuurstelsel kan en mag
behouden worden ; en dat het , in zijnen tegenwoordigen toestand, een
kleed gelijkt , waarop nog geen enkele smet rust en welks stof nog even
frisch en nieuw is als weleer ?
Betoogde het , dat bij wegkwijning en verval van dit op enkelen en
zeer ongelijkmatig drukkende middel van belastingsheffing , geen ander
belastingstelsel noodig zijn zoude ter verkrijging van de inkomsten,
vereischt zoowel tot bestrijding van de uitgaven der Indische staatsdienst ,
als tot kwijtschelding der geldelijke verpligtingen , die Indië tegenover
Nederland zouden worden opgelegd?
Stelde het de uitnemendheid in het licht van het voorregt , aan Java
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toegedacht om te voorzien in den nood van het Moederland ; de behoeften der Oost- en de tekorten der West-Indische bezittingen, en om
werkzaam te zijn tot den aanbouw van spoorwegen en bruggen buiten
het eiland en de vrijmaking van Afrikaansche slaven?
Verdedigde het den eeuwigen bloei van den koffijboom , de duurzame
deugdelijkheid van zijne vrucht en de bestendigheid van hare waarde?
Beweerde het , dat de conservatieve partij altijd , maar vooral onder
het vorig bewind, blijken had gegeven van beginselvastheid , van onverzettelijkheid , van wilskracht , en van ernst om het doel, door haar
beoogd, na te streven?
Leverde het het bewijs , dat de optreding van den heer Huët, als orgaan
der conservatieve partij , niet vergeleken mag worden met eene wolk , die
onze dorre staatkundige aarde met de hoop op milden regen verblijdt?
Werd het door het Dagblad beweerd en gestaafd , dat het juist aan
de sterke hand der drie Ministers van Kolonien , die achtereenvolgens
in het Kabinet-van Zuylen hebben zitting gehad , en aan de krachtige
verdediging van eene met frissche krachten door den heer Hasselman
toegeruste drukpers moet worden toegeschreven , dat de conservatieve
rigting op koloniaal gebied in aanzien geklommen , de schaar harer
bewonderaars vermeerderd en de bloei van het door haar geliefde stelsel
wederom voor eene lange reeks van jaren , door de noodige maatregelen
en verordeningen verzekerd is ?
Stelde het het Nederlandsche volk gerust , dat , dank zij der tooverroede
waarover het vorig Ministerie in velerlei opzigt te beschikken had , in
Indië welvaart en zekerheid zijn wedergekeerd ?
Voor als nog treedt het Dagblad niet in eerre dezer vragen... •
Het Dagblad wenscht, gelijk het schijnt , daarvoor de oogen te sluiten :
het bezigt een ander wapen ; het randt onze persoonlijkheid aan, alsof
met de vertrouwbaarheid van deze , ook al hetgene door ons of door
anderen in overeenstemming met ons , gezegd wordt , de waarheid , die
het met zich draagt , zoude verloren hebben.
Het Dagblad bedient zich daartoe van een particulieren brief, door
ons aan den heer de Sturler, gepensioneerd Majoor der Indische Artillerie en thans te Leiden woonachtig , op 8 Februarij 18 6 6 geschreven.
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Wij hebben dien brief, waarvan wij voor ons-zelve geen afschrift genomen
hebben , en dien wij niet voor openbaarmaking bestemd achtten , thans
voor het eerst teruggezien ; en vernemen , dat hij moet strekken om ons
den naam van : „ man van karakter " met dien van „ partijman " te doen
verwisselen.
Wij haasten ons dien brief en het daartoe betrekking hebbende artikel
van het Dagblad mede .te deden en hebben het voornemen eenige artikelen te wijden , zoo wel aan de toelichting van ons gedrag als aan de
toetsing van de daaruit door het Dagblad gemaakte gevolgtrekkingen."

Eenige artikelen worden door Keuchenius toegezegd. Dit
eerste is in de Java-Bode beantwoord door Huët.
Beide stukken zijn overgenomen in het Dagblad.
„De Mail uit Nederlandsch Oost-Indië , bevat als algemeen nieuws niets
dan de officiële bevestiging van onze voorspelling, dat ook in Indië de
inkomsten schromelijk achteruitgaan.
Overigens was op Java in de Europesche kringen de groote questie van
den dag : het bekend worden van Mr. Keuchenius' brief van 8 Februarij
1866, door het Dagblad van 21 Januarij 1 8 6 9 gepubliceerd.
Mr. Keuchenius heeft er een paar artikelen over ges3hreven en de heer
Huët heeft hem geantwoord.
Wij geven aan onze lezers het eerste artikel van mr. Keuchenius in zijn
geheel ter overweging en den inhoud van het tweede; zoo ook deelen wij
het antwoord mede van den heer Huët, hetgeen — liet Hollandsch publiek
zal het volmondig met ons eens zijn — z66 meesterlijk is , dat voorloopig
van onze zijde geen antwoord noodig kan zijn." 1)

1) Bijvoegsel van 20 April. — Aldaar kan men het artikel van Keuchenius in zijn geheel lezen, en voorts zelf oordeelen in hoe ver het
meesterlijke van het antwoord zich verder dan tot aanranding der persoonlijkheid van Keuchenius uitstrekt.

II.
VOORLOOPIGE HERINNERING AAN PARLEMENTAIRE HANDELINGEN.

Dit opstel behelst de zeer beknopte en desniettemin zeer
duidelijke ontzenuwing der verwijten, als of er tusschen den
Brief van '1866 en het Program van '1868 verschil in beginsel bestond.
„ Alvorens voorttegaan met onze beantwoording van het Dagblad van
's Gravenhage, waarvan het gereed zijnde gedeelte voor heden niet kon
worden afgedrukt , wensch en wij bij onze lezers in herinnering te brengen
de allereerste door ons in de Tweede Kamer der Staten-Generaal uitgesprokene redevoeringen.
Het blijkt daaruit dat wij reeds den 28 Augustus 1866 er op gewezen
hebben , dat het cultuurstelsel niet behouden kon noch mogt worden. Een
wensch , in Februarij 1 8 6 6 uitgesproken , dat de prijs , die aan de bevolking voor de door haar geleverde pikols korrj wordt uitgekeerd, voorloopig
zoude worden gesteld op /15 ,— per pikol, is geenszins met de toen en
thans verdedigde stelling, dat het cultuurstelsel voor een ander belastingstelsel zal moeten wijken, en dit einddoel voortaan bij eiken regeringsmaatregel behoort te worden in het oog gehouden , in strijd.
Het door ons gehit verlangen , dat aan de suiker-contractanten , wegens
al de nieuwe lasten, die hun , in het belang der bevolking en der Regering
waren opgelegd , een hoogere betaling van f 1,—, voor elke aan het Land
geleverde pikol suiker , zoude worden uitgekeerd, pleitte niet voor onze
ingenomenheid met het cultuurstelsel ; het was enkel een gevolg van het
besef van billijkheid , dat ook de Regering , die over 2/3 van het suiker-
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product beschikte, een deel droeg der kosten van voortbrenging , waarmede de suikerondernemingen door verschillende regeringsmaatregelen
bezwaard en tot een staat van kwijning gebragt waren geworden.
Herhaaldelijk hebben wij in de Kamer of elders de meening uitgesproken,
dat de dusgenoemde cultuurwet van den Minister Fransen van de Putte, —
en wij hadden bij ons schrijven van Februarij 1 8 6 6 all een het eerste ontwerp

in het oog , daar het tweede eerst den 6 April 1 8 6 6 is ingediend -- in
plaats van een stelsel van landbezit , een stelsel van landroof op Java zoude
hebben in het leven geroepen. Ook nu zouden wij de bekrachtiging van
dat eerste ontwerp van wet niet wenschen , even als de Minister Fransen
van de Putte, blijkens de later door hem aangebrachte veranderingen,
zelf daarmede geen genoegen heeft genomen.
De uitgifte in huur van woeste gronden voor den tijd van 40 jaren aan
hem , die gronden heeft aangevraagd, zoude , afgescheiden van hetgene

thans pleit voor eene uitgifte van gronden in erfpacht of eigendom , in
1866 reeds veel tot ontwikkeling der landbouwnijverheid in Indië hebben
bijgedragen,
Bij het bespreken der belangen van den heer R,00rda van Eijsinga in
de Tweede Kamer , hebben wij , even als in eene andere betrekking , het
stelsel van waarschuwingen aangeprezen ter beteugeling van de losbandigheden of uitspattingen, waartoe ook de drukpers in Indië, de Europesche
zoo wel als de inlandsche , kan verva ll en. Ook nu nog achten wij het
wenschelijk , dat de drukpers in Indië, met het oog op de uiteenloopende
belangen , die hier behooren te worden behartigd , en de verhouding,
waarin de Europesche en de inlandsche maatschappij tegenover elkander
geplaatst zijn , ingetogenheid in acht neme ; en , wanneer tot uitzetting
wordt overgegaan , eene uitzetting , waartegen schrijvers , drukkers en
uitgevers herhaaldelijk van regeringswege zijn gewaarschuwd , verkieselijk
boven zulk eerre, als waarmede de heeren R,00rda van Eijsinga en Nosse,
onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Sloet van de Bede zijn
verrast geworden.
Bij het lezen van ons oordeel , op 8 Februarij 1 8 6 6 over den Mini
Fransen van de Putte uitgesproken , zijn wij-zelve verbaasd geweest. Het
schijnt, dat wij bij het schrijven daarvan gedeeld hebben in de algemeene
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verontwaardiging, waaraan die Minister van de zijde van alle partijen,
heeft blootgestaan , toen het voor het eerst in Nederland bekend werd
dat de kapitein door den stuurman was overboord geworpen, en allerlei
geruchten omtrent de oorzaken der verwijdering tusschen de Ministers
Thorbecke en Fransen van de Putte in omloop waren.
Wij dragen liever het verwijt van voorbarig of inconsequent te zijn
geweest in ons oordeel, dan dat wij de onregtvaardigheid zouden plegen
van niet te erkennen , dat onze persoonlijke kennismaking met den heer
Fransen van de Putte onze beschouwing omtrent hem zeer gewijzigd heeft;
dat wij groote talenten in dien tegenwoordigen afgevaardigde hebben
leeren onderscheiden ; en dat de fouten of misgrepen , welke hem , als
Minister , zouden kunnen worden ten laste gelegd , nimmer mogen
doen vergeten, dat de heer Fransen van de Putte Java liefgehad en zijne
welvaart en ontwikkeling , meer dan vele voorgangers en opvolgers aan
het Departement van kolonien , begeerd heeft."

Het Dagblad citeert enkel het slot. Enkel de amende honorable
aan den heer Fransen van de Putte , waaraan het de meest ongunstige uitlegging geeft en waaromtrent ik verwijs naar de
wenken van N. G. Pierson over de rehabilitatie der liberalen
in '1866—'1868 door conservatieve verkeerdheid. 1)

1 ) In de historische kritiek komt veel op de dagteekening aan. De brief
van K. is van 8 Febr. 1866. De juistheid zijner conjectuur, omtrent de
reden zijner toenmalige verbolgenheid, wordt nader bevestigd door hetgeen
ik, in Februarij 1866, zelf schreef. „Op zijn gunstigst genomen; 'onderstel
ik dat de minister van koloniën aan inblazingen te veel gehoor gaf en ,
dien ten gevolge , aan hartstogtelijkheid te vrijen teugel gelaten heeft. Of
is alles onwaar waarop de Arnhemsche Courant telkens heeft gezinspeeld ?
Heeft Thorbecke in den ministerraad niet reeds sedert geruimen tijd bejegeningen ondergaan, waardoor de positie , voor een man als hij , die op
egards wel eenig regt heeft , ondrágelijk gemaakt werd? — Het over boord
werpen van den kapitein is ruwer , dit erken ik ; doch beter nog voor den
lijder dan wanneer hij , door dagelijksche kwellandje gedwongen , zoo het
heet , 'uit eiren bewereinij vertrekt." ,Part. Stud. en Sch. X.

„Een tweede artikel , dat mr. Keuchenius ter zijner verdediging (9)
schrijft, onder den titel van : „Voorloopige Herinnering van Parlementaire Handelingen ,” besluit hij met eene amende honorable (?) aan den
in zijn brief van Februarij 1866 zoo zeer verguisden Fransen van de Putte.
„Fransen van de Putte en N. Rotterd.

C. zullen nu welligt te vredeu

zijn -- en beiden mr. Keuchenius in de armen vallen !
„Het doel heiligt de middelen."

Dit ééne waarop het Dagblad vat meent te hebben , grijpt
het aan , doch verzwijgt de oplossing der verwijten van het
Dagblad zelf, bij het commentarieren van den brief aan den heer
de Sturler. Toen deed men het voorkomen , als of Keuchenius ,
omtrent cultuurstelsel , cultuurwet , uitgifte van gronden en
drukpers , met zich zelven in tegenspraak , en aldus (aan
menigeen zijner wederpartijders niet ongelijk) op de baan der
weerhaan-politiek geraakt was. Thans , nu het tegendeel blijkt,
is er desniettemin geen terugneming van den uitroep der
deugdzame verontwaardiging : „Legt dat alles naast elkander
en vraagt dan : wie is de heer Keuchenius?" 1)
Evenmin als van het kernachtig overzigt van den heer
N. G. Pierson , w ordt van Keuchenius eigen wederlegging
melding gemaakt.

1) Mr. Keuchenius en zijne wederpartijders, blz. 71.

CONSERVATIEVA WRAAKOEFENING EN ANTI-REVOLUTIONAIRE
VERDEDIGING (VERVOLG).

Dit tweede hoofdartikel is eene bijdrage voor de parlementaire
geschiedenis van Nederland in '1866. Tevens is het de uitvoerige wederlegging van de aantijging in het Dagblad.
„In 1866 brigeerde de heer Keuchenius den steun der conservatieve
partij in 't algemeen en van het Dagblad in het bijzonder ; ten einde
daardoor tot lid der Tweede Kamer gekozen te worden. Om dien steun
te verwerven schreef hij den brief, die bij de conservatieve partij circuleerde
en in afschrift aan ons werd toegezonden. Dank zij dien steun werd
Keuchenius lid van de Tweede Kamer."

Uit het Dagblad zou men opmaken dat Keuchenius in dit
artikel niets gezegd heeft waarop behoeft te worden gelet , en
dat met het meesterlijk antwoord van Hut eigenlijk de strijd
beslist is.
Er is nog wel iets door Keuchenius geleverd dat eenigzins
gelijkt naar een repliek ; maar breedsprakig, vol hatelijkheden
tegen Huët, een vergoêlijking van eigen gedrag. Het behelst
niets ter zake , en aan het slot , als belijdenis van eigen onvoldaanheid , een belofte van nadere toelichting.
„ Verder vinden wij onder de „ laatste berigten " van mr. Keuchenius'
mail-editie een tweede hoofdartikel onder den titel : „ Conservatieve wraak-
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oefening etc., " waarin , breedsprakig als naar gewoonte , mr. Keuchenius
primo tal van hate lijkheden debiteert tegen den heer Huët en secundo
allerlei redenen opgeeft ter vergoêlijking van zijn gedrag als volksvertegenwoordiger en allerlei bijzonderheden nopens de wijze, waarop hij tot lid
der Kamer zou zijn verkozen.
Maar omtrent het eenige , waarop het aankomt , wordt ook in dat
tweede artikel geen enkel woord gevonden.
Blootlegging van de redenen, 1°. die mr. Keuchenius noopten den
brief van 8 Februarij 1866 te schrijven en 2°. die hem noopten om reeds
eenige maanden later als publicist op te treden , met verguizing van al
hetgeen hij in dien brief in bescherming nam en met aanbidding van al
hetgeen hij toen onder de voeten trad.
Dit is het eenige , waarop mr. Keuchenius zich heeft te verdedigen —
en hij zelf gevoelt zoo innig alsnog verpligt te wezen, nadere rekenschap

te geven van zijne handelingen , dat hij dit tweede art. aldus besluit:
„Wij gevoelen echter , dat men omtrent de circulaire aan de conservatieve kiezers, zooals de heer Huët onzen brief van 8 Februarij 1866
noemt , nog eenige toelichting verlangt. Wij zullen die in een volgend
opstel geven."
Welnu , deze toelichting wij willen haar afwachten, om te overwegen of
er voor ons nog eenige aanleiding bestaat op de zaak terug te komen.
Tot dus ver is zij niet aanwezig."

Ook na deze tamelijk summiere opgaaf is eene nadere beschouwing van het artikel in zijn geheel , om de luchthartigheid van het Dagblad te waarderen, niet overtollig.

Tot regt verstand van den aanhef moet eenige toelichting
voorafgaan.
Ook aan Keuchenius gebeurt , nu en dan , wat ik in andere
voortreffelijke vrienden evenzeer betreur, dat ze menigwerf, rondtastend in den schat hunner eigen kennis en uitge-
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breide lectuur , wenken en toespelingen in hun betoog vlechten,
waarvan de kracht of fijnheid , het atticisme , aan het meerendeel
der lezers ontgaat, door gebrek aan bekendheid met datgene
waarop allusie gemaakt wordt.
Zoo is het hier met een citaat over den predikant-vrijdenker,
ontleend aan het in Nederland ten jare 1866 uitgegeven
Ongevraagd Advies van den heer Huët.

Het komt mij voor dat Keuchenius zinspeelt op het zonderlinge der voorkeur die de koloniaal-conservatieve partij,
in het bestier van haar periodieke drukpers , aan Israëlieten
of aan moderne bestrijders van het Christendom geeft.
Om de beteekenis en kracht der aanhaling te doen gevoelen , moet de zinsneê , welke Keuchenius aan het Advies
ontleent , gelezen worden in haar verband.
Het geheele Advies

is ,

in meer dan één opzigt , lezens-

waard. Meesterlijk in zijn soort. Dit althans blijkt er uit dat
Iluët zelf niet mank gaat aan het euvel

(,,het

godsdienstig

geloof is zijne liefde ") dat hij in Keuchenius aanwijst.
Veel is er in het boekslee dat ter karakterstudie bijdraagt.
Ik bepaal

me ,

ter verduidelijking van het door Keuchenius

aangebragte citaat , bij Huët's beschrijving, uit de eigen praktijk
van Huët overgenomen , van de stelselmatige wegcijfering van
het Evangelie door een leeraar die de bediening van Evangelieverkondiger aanvaard heeft.

„De Hervormde kerk als kalvinistisch-protestantsche instelling heb ik
nooit van harte lief gehad. Van hare kenmerkende leerstukken kan ik mij
niet herinneren er ooit één enkel onvervalscht gepredikt te hebben ;
doch wel herinner ik mij in een godsdienstig weekblad te hebben gezegd ,
dat in de XXXVII Artikelen der gereformeerde belijdenis geene vijf
woorden aangetroffen werden , die ik beschouwen kon als de uitdrukking
van mijn persoonlijk geloof. Bij toeneming heb ik mij in der tijd tegen
die belijdenis aangekant. In de laatste jaren bestond mijn katechetisch
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onderwijs aan de verstgevorderden onder mijne leerlingen hierin , dat wij
te zamen den Katechismus van Kalvyn en de XXXVII Artikelen lazen ,
en ik den aankomenden leden mijner gereformeerde gemeente met de
stukken voelbaar maakte , dat het gereformeerd geloofsgebouw op vermolmde schragen rustte , geen enkel fragment daarvan meer bruikbaar
was voor den tegenwoordigen tijd , en wij te zamen naar iets stevigers
en eerwaardigers hadden om te zien. Vooral aan de bijna volwassen
jongens zocht ik in te prenten dat de wapenrusting van Kalvyn eerre
geheel onvoldoende bescherming tegen de verzoekingen van hunnen leeftijd aanbood. Op dezelfde wijze ging ik met de bijbelsche geschiedenissen
te werk. Al de historische boeken van Oud en Nieuw Testament werden
gelezen , nagelezen , en , gelijk van zelf spreekt , onhistorisch bevonden.
Een vragenboekje gebruikte ik niet. Ook geen hand- of leesboek ; want
Réville's Manuel d' Instruction Religieuse was toen nog niet algemeen
verkrijgbaar. Doch ik gaf mijn discipelen vragen op , die zij schriftelijk
moesten beantwoorden , en die , daags voor de volgende les , te huis
door mij gekorrigeerd werden. Met meer ijver nog dan op hunne taalfouten , maakte mijn potlood jagt op hunne bijbelsche vooroordeelen :
zich bedroevend over de onbevattelijkheid van dezen , die maar niet
scheen te kunnen begrijpen dat Deuteronomium een ondergeschoven boek
uit de nadagen van Hiskia was; over den onwil van genen , die zich nog
altijd inbeeldde dat de verhalen van Jezus opstanding uit de dooden met
elkander overeengebragt konden worden. Mijne openbare prediking was
evenredig aan dit godsdienstig onderwijs in de leerkamer. In tien of twaalf
jaren tijds heb ik middel gevonden , van onder het klankbord van een
gereformeerden kansel , de gereformeerde dogmatiek hoofdstuk voor hoofdstuk in den ban te doen. Desgelijks bestreed ik beurtelings de echtheid
van al de voornaamste verhalen van liet Nieuwe Testament, en wederlegde in de week , in eene vrijwil li g daartoe ingevoerde en verkeerdelijk
aldus genaamde bijbeloefening , de brieven van Paulus. Van mijne prediking moet ik dit nog aanstippen , dat geene gelegenheid om iets klemmends
te zeggen over de nietigheid van den Doop of het zuiver ceremonieel
karakter van het Avondmaal ooit door mij ongebruikt gelaten is. Hoe is
het mogelijk , zal men vragen , dat mijne gemeente, met haren kerkeraad
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aan liet hoofd , tien jaren lang zoo iets geduld heeft , en ik zelf ten slotte
nog de eerste geweest ben om van heengaan te spreken ? Toch is dat
verschijnsel zoo onverklaarbaar niet. Er was namelijk e' ne zaak die ik
waarlijk lief had , en wier verkondiging mij den weg baande naar het
gemoed van al degenen die even weinig op de gereformeerde kerk gesteld
waren als ik. Het was een christendom van eigen mengsel , meer dan van
eigen maaksel , zamengesteld uit denkbeelden , niet van Jezus of van
Paulus , maar van professor Scholten , van professor Reuss , en van professor Vinet. Zonder het zelf te weten , predikte ik het godsbegrip van
Spinoza , versierd met het nieuw-testamentisch etiket : " Onze Vader , die

in de hemelen zijt." In de christologie was , even onbewust , mijn standpunt dat van la Confession de foi du vicaire savoyard. Langzamerhand
is er in mijne denkbeelden over die onderwerpen verandering gekomen ,
en meer en meer ben ik gaan behooren tot de school van hen die met
Jacobi eene volstrekte scheiding aannemen tusschen wetenschap en geloof.
Doch in één opzigt ben ik altijd dezelfde geweest : voor geopenbaarde
waarheden heb ik nooit iets gevoeld. Het scepticisme van den voor alle
indrukken ontvankelijken vrijdenker was toen als nu , ofschoon thans met
meer zelf besef , een beter deel in mijne oogera dan de duurgekochte zekerheid
van den klerikaal. " 1)

De toespeling van Keuchenius , in het citaat van deze laatste
door mij gecursiveerde regels , zal nu duidelijk zijn.
Voorts wete men dat Huët aan zijn ouden vriend Dr. Pierson
thans de les leest , wegens eene lofverheffing der autonomie
van den menschelijken geest , waarvan Huët zelf, in het
Ongevraagd Advies, nog geen drie jaar geleden, met een

soort van geestvervoering gewag maakt.

i) Ongevraagd ddvies, p. 34-38. Tegenover dergelijke taktiek
van den vrijdenker-predikant zal de Quos-ego-taal niet te sterk zijn. Huët
maakt er , zoo 't schijnt, eenigzins schertsenderwijs gewag van. --- Aan het
slot verkondigt hij : „ Geheel ben ik het met Réville eens dat er geene
geopenbaarde waarheden b estaan."
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Ook lette men op de beteekenis der benaming rondhoofd 1)
aan Keuchenius somtijds gegeven. Eindelijk vooral op het
zeer scherpe slot van Huét, waarop Keuchenius , met zijn
verwonderlijke gevatheid, terstond, in de eerste regels van dit
artikel, repliceert.
„ Tot nog toe is het beste der door den heer Keuchenius aangevoerde
gronden deze dat hij het artikel van het Dagblad ten voete heeft overgenomen in zijn eigen courant. Wanneer Aristides beschuldigd wordt te
zijn opgetreden in de rol van Arlekijn , behoort hij den moed te hebben
diens kostuum door een ieder te laten bezien. Slechts vergete de heer
Keuchenius niet , dat geenszins alle veldheeren , door het verbranden
hunner schepen , aan hunne landingstroepen de overwinning verzekerd
hebben ; dat van den nood eene deugd te maken even goed voor eene
daad van vermetelheid als van onverschrokkenheid gelden kan , en er
eene soort van dapperheid is , welke in het woordenboek van den heer
Groen van Prinsterer den naam van overmoed der verlegenheid draagt."

Na

deze toelichting zal men nu den aanhef, naar ik mij

vlei, beter verstaan. Uit de lezing van het geheele artikel
oordeele men zelf of er voor het Dagblad grond is om triumfantelijk te beweren dat er tot dus ver geen aanleiding om
op de zaak terug te komen bestaat.

Zie hier de voorafspraak.
„Met genoegen hebben wij reeds terstond door den Redacteur van den
Java-Bode erkend gezien, dat het een goede, dat het de beste der tot
hiertoe door ons tegen het Dagblad van 's Graven p age aangevoerde gronden
is, dat wij zijn artikel van 21 Januarij 1869 met onzen brief van 8 Februarij
1866 ten voeten uit in ons eigen blad hebben overgenomen.

1 ) „Puriteinsch Rondhoofd, gehouwen uit hetzelfde graniet, waaruit ook
de bijbelsch-republikeinsche volgelingen van Cromwell indertijd gebeiteld
waren."
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De slag, ons door het Dagblad toegebragt, bleek hierdoor niet zoo
verpletterend voor ons te zijn, als enkelen het verwacht, misschien wel
gehoopt hadden. Wij moesten, om dus te handelen , den vijand nog onder
de oogen kunnen zien en tevens eenige kracht hebben om hem , zoo niet
geheel ter neder te slaan, dan toch te bevechten en hem afbreuk te doen.
Den heer Huët is het scepticisme van den voor alle indrukken ontvankelijken vrijdenker ook nu nog, even als vroeger, wij zouden zeggen: meer
dan vroeger , een beter deel in zijne oogen dan de duurgekochte zekerheid
van den klerikaal 1) of rondhoofd ; en voor hem lossen alle staatsleer en
partijrigting zich op in de opportuniteit van het oogenblik, zoodat hij even
gemakkelijk zijnen ouden vriend Dr. A. Pierson de les leest en snoeverij
aanwrijft, wanneer deze in het geloof aan de autonomie van den ,geest het
kenmerk zoekt van den echten en edelen liberaal, als hij zelf voor nog

geen drie jaren verzekeren kan: „ de autonomie van den menschelijken
geest, ziedaar liet beginsel van den tegenwoordiger tijd. Daarop rust onze
geheele hedendaagsche maatschappij. Geene soort van ontwikkeling , in
welke rigting ook , is niet dat beginsel onvereenigbaar. Het is de springveer,
die al onze sociale eigenschappen niet alleen , maar ook onze zedelijke,
onze intellektuële, onze artistieke natuur in beweging brengt. In de staat-

kunde heet dat beginsel de demokratie, in de wijsbegeerte het denken , in
het leven de wet der menschelijkheid. Wie daarnaar handelt en zich daarnaar
vormt is in zijne soort een edel schepsel, terwijl uitsluitend aan hem het
voorregt toekomt, onvoorwaardelijk bruikbaar te zijn voor elke eervolle taak." 2)
Bij een zoo groote ontvankelijkheid voor alle indrukken , dat al hetgene
de zinnen waarnemen de meest tegenstrijdige kleuren en eigenschappen
steeds in gelijke mate in zich vereenigt , verwondert liet ons geenszins,
dat de heer Huët onwillekeurig den moed huldigt, waarmede liet Dagbladartikel is openbaar gemaakt , en te gelijker tijd gereed staat met de bedenking,
dat daarin wel eens de overmoed der verlegenheid of de vastenavondvertooniug van Arlekijn zou kunnen worden opgemerkt.
Het kan niet anders , of zulke bedenking in den heer Huët het werk
zijn moet van de toepassing in het leven van de wet der menschelijkheid
en de vrucht van eenen edelen geest. Maar daarom deed zij bij ons ook

1) Ongevraagd Advies , bl. 38.
2) T. a. pl. Blz. 80.
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de vraag geboren worden, of het dan betamelijk geweest ware ons te houden,
alsof het Dagblad-artikel niet geschreven ware en naar het voorbeeld van
den heer Huët, bij eiken verderen aanval het diepste zwijgen in acht
te nemen.
Dit zoude ons inderdaad , wanneer de aanvallen alleen uitgaan van het
Dagblad en den heer Huët, geene moeite gekost hebben. Wij meenden evenwel,
dat de publieke zaak ook hier publiek moest behandeld worden en dat het
maatschappelijk belang, dat wij verdedigen , schade lijden zoude, indien
de ons door het Dagblad aangebodene gelegenheid om het te bevorderen,
ongebruikt voorbijging.
Het is daarom ook, dat wij met onze lezers de aanleiding tot onzen
brief van 8 Februarij 1866, zijnen inhoud en de daaruit gemaakte gevolgtrekkingen zullen bespreken."

Nu komt Keuchenius ter zake en wederlegt het beweren
dat de Brief van 8 Febr. 1866 een sollicitatie was voor het
lidmaatschap der Tweede Kamer.
„ Het Dagblad schrijft daaromtrent: „In 1866 brigeerde de heer Keuchenius
den steun der conservatieve partij in 't algemeen en van het Dagblad in liet
bijzonder, ten einde daardoor tot lid der Tweede Kamer gekozen te worden.
Om dien steun te verwerven, schreef hij den brief, die bij de conservatieve
partij circuleerde en in afschrift aan ons werd toegezonden. Dank zij dien
steun , werd Keuchenius lid van de Tweede Kamer."
Ten gevolge daarvan beweert ook de heer Huët, dat wij „naar de gunsten
der conservatieve partij gedongen hebben ," en dat onze brief was „de
circulaire van een stemmenwervend kandidaat voor de tweede kamer." blijkbaar, ja, volgens onze eigen erkenning, geschreven met liet doel „om in
die kringen, op wier ondersteuning wij destijds prijs stelden, de begeerde
uitwerking te doen."
Wij zullen zien of zulke beweringen door den honger en dorst van den
heer Huët naar waarheid zijn ingegeven en tot staving daarvan bepaalde,
duidelijk sprekende feiten kunnen worden aangevoerd. Maar reeds bij voorbaat geven wij aan iederen conservatief of liberaal of antirevolutionair, die
bewijzen van ons in handen heeft , dat wij zijne gunst, voorspraak of
medewerking hebben ingeroepen, om als lid der Kamer gekozen of herkozen
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te worden , ten einde zoo ons het masker af te rukken , dat het Dagblad
van 's Gravenhage en de oud-predikant Huët beweren door ons gedragen
te zijn.
Ook wij willeu trachten hun daarin behulpzaam te zijn.

Met het einde der maand Junij 1865 per overlandmail uit Indie vertrokken,
hebben wij , bij aankomst in Europa , ons terstond tot liet gebruik der
baden naar Duitschland begeven en ons daar gedurende meer dan drie
maanden opgehouden. In het begin van October ontvingen wij te Kreuznach,
van een vriend in de nabijheid van 's Gravenhage, eenen brief , waarin hij
ons mededeelde , dat in de maand Junij 1866 de tweejaarlijksche verkiezingen ter zamenstelling van de helft der Kamer zouden plaats hebben ;
dat hij ons gaarne als volksvertegenwoordiger zoude zien optreden , en
reeds nu ons gevoelen daaromtrent wenschte te vernemen , ten einde tijdig
in het belang onzer candidatuur , bij het uitvallen van een der leden van
het hoofdkiesdistrict 's Gravenhalte te kunnen werkzaam zijn. Wij antwoordden,
dat wij den tijd van ons verlof ons tot herstel onzer gezondheid en tot
hervatting van door eene drukke ambtsbetrekking bemoeijelijkte studiën
wilden ten nutte maken ; dat wij voor alsnog ons de bekwaamheden, vereischt
voor een goed volksvertegenwoordiger, niet durfden toekennen , en deze
betrekking dan ook niet begeerden.
Ziedaar een eerste bewijs , hoe wij er op uit geweest zijn stemmen te
werven voor het lidmaatschap ter Tweede Kamer.

Na onze aankomst in Nederland tijdelijk te Utrecht gevestigd , lazen wij
aldaar in de maand Februarij 1866, zonder daaromtrent nog iets van anderen
vernomen te hebben, in een der bladen, dat, behalve de heeren Thorbecke
en Dam, ook wij door eene der kisvereenigingen te Zutphen tot candidaat
zouden gesteld worden ter vervulling van de vacature , ontstaan in de
Tweede Kamer door de benoeming tot Minister van financiën van den afgevaardigde van dat kiesdistrict, den heer Mr. P. P. van Bosse.
Weinige oogenblikken later ontvingen wij een bezoek van eenen der
aanzienlijkste ingezetenen van Utrecht, tevens mede-ouderteekenaar van
onze Memorie tot bevordering der Christelijke belangen van Nederlandsch Indië.
Over het bovenbedoelde berigt hem onze verwondering te kennen gevende,
deelden wij hein ons voornemen mede van voor de candidatuur te bedanken,
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daar wij , afgescheiden van de bezwaren die wij tegen het lidmaatschap der
Kamer hadden , het niet betamelijk achtten , met den heer Thorbecke mede
te dingen. Ons werd evenwel verzekerd , dat het volstrekt onnoodig was,
aan dat voornemen gevolg te geven , daar de verkiezing van den heer Dam
zoo goed als beslist was. Deze is dan ook , blijkens het verslag, door den
heer Dullert op 24 April 1866 in de Tweede Kamer uitgebragt, den 25
Maart 1866 tot lid dier Kamer verkozen.
Wij verkregen ondanks onzen „voetval voor de conservatieve kiezers ,"
gelijk de heer Huët onzen brief van 8 Februarij 1866 noemt, en in weerwil
van den invloed van den heer de Sturler en het Dagblad, weinig meer dan
160 stemmen. De heer Dam 1008.
Ziedaar een tweede bewijs, hoe gretig wij naar stemmen gezocht hebben?'

Hier begint het tijdstip , toen Keuchenius , omtrent het
al dan niet aanvaarden van het aangeboden lidmaatschap, ook
met mij in overleg trad. Men kan hiermee vergelijken wat ik
desaangaande gemeld heb.
„Op 1 Junij 1866 was het Ministerie Mijer-van Zuylen opgetreden.
Zoo wel wegens de benoeming van den laatstgenoemde tot Minister van
Buitenlandsche Zaken , als omdat het zijne beurt was van aftreding, moest
in diezelfde maand eene dubbele verkiezing in het hoofdkiesdistrict Arnhem
plaats hebben. Zonder met iemand een woord daarover gesproken of gewisseld
te hebben, zagen wij ons in de dagbladen candidaat gesteld in de plaats
van den heer Graaf van Zuylen van Nyevelt.
Hoe vereerend dit bewijs van vertrouwen van eene antirevolutionaire
kiesvereeniging voor ons ook wezen mogt , hadden wij toch weinig lust,
na kennis genomen te hebben van de rede , waarmede de Minister Mijer
op den 4 Junij 1866 in de Eerste Kamer was opgetreden, als lid der
Tweede Kamer zitting te nemen.
Aan den invloed van den heer Groen van Prinsterer op de Veluwe onze
candidatuur toeschrijvende , raadpleegden wij dezen, niet den heer de Sturler
of het Dagblad, reeds des daags daaraan volgende , den 5 Junij , omtrent
de mogelijkheid om van de candidatuur af te zien.
Een gedeelte van dien brief is in October 1865 door den heer Groen
van Prinsterer in zijne Parlementaire Studiën en Schetsen } XL, bl. 491,
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medegedeeld en doet , behalve een gedeelte onzer bezwaren , ook de diepte
kennen , waarmede wij voor conservatieven gebogen hebben. Het door den
heer Groen medegedeelde fragment van onzen brief luidt aldus :,, Met betrekking tot de onderwijswet, geloof ik dat men van dit ministerie weinig te
verwachten heeft. Al wilde het eenige verbeteringen , de redevoering van
den minister Mijer verraadt m. i. zooveel voorzigtigheid , schroomvalligheid
en transactie-zucht; zij is zoo onbestemd, en , bij het blijkbaar gemis aan
moed om eene overtuiging uit te spreken , vind ik zooveel genegenheid om
te onderzoeken en te overwegen , wat reeds boven allen twijfel vast moest
staan, dat ik weinig verwacht van zijn goede bedoelingen, maar integendeel

veel vrees voor de verzwakking en dooding der herlevende kracht der
antirevolutionaire partij, indien U.H.Ed.Gestr. en uwe geestverwanten het
ministerie als een antirevolutionair ministerie wildet beschouwen. -- Wanneer
het ministerie tegen de rigting der antirevolutionairen gekant is ; wanneer
het die, hetzij uit gemis aan inzigt of overtuiging , hetzij uit staatkundige

kansberekening , weigert of schroomt fe erkennen, als de de rigting, waarnaar
vooral in deze dagen het land behoort te worden geregeerd, dan bestaat er
voor ons geen reden zijne verloochening of negatie te beloonen met eene
schijn-bewondering , die later op de droevigste deceptie, op eene herhaling
van hetgene met den minister van der Brugghen geschied is, en op een
geheel verlies van al wat sedert 1857 door volharding en talenten herwonnen is, zoude moeten uitloopen... .
Fen ministerie, dat den moed niet heeft den vijand , dien hij wenscht
te bestrijden, onder de oogen te zien, heeft ook weinig kans op overwinning."
Op ons schrijven ontvingen wij ten antwoord , dat in het werk der
verkiezingen , die den 12 Junij 1866 zouden plaats hebben , ter elfder ure
geene stoornis mogt gebragt worden.
Ziedaar een derde bewijs, hoe eene verkiezing tot lid der Tweede Kamer
onze gedachten vervulde en onze eerzucht in beweging bragt.

Ofschoon wij in het gewest Gelderland geheel vreemd waren en zijne
hoofdstad en enkele der daartoe behoorende onder-kiesdistricten in geen
twaalf jaren of wel nooit bezocht hadden , werden wij niettemin , bij de
verkiezing van 12 Junij 1866, in de plaats van den heer Graaf van Zuylen
van Nyevelt, tot afgevaardigde voor Arnhem verkozen.
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Wij aarzelden lang, of wij het ons opgedragene mandaat zouden aannemen en traden daarover in briefwisseling; onder anderen, met de heeren
Groen van Prinsterer en Esser , niet evenwel met den heer de Sturler of
de mannen van het Dagblad. Van de drie weken van beraad, die de
kieswet vergunt, lieten wij er twee voorbijgaan, alvorens tot een besluit
te komen. Eindelijk deelden wij, door enkele vrienden daartoe overgehaald,
mede , dat wij ons de betrekking zouden laten welgevallen.
Den 9den Augustus 1866, na de hervatting van de voor langen tijd
geschorste zittingen der Tweede Kamer, tot eedsaflegging toegelaten,
waren wij reeds den 21 Augustus bereid, het nieuw Ministerie ter zake
van zijne binnenlandsche en koloniale staatkunde te interpelleren.
Wij vroegen daartoe verlof, zeggende, dat wij in onze parlementaire
onervarenheid vermoed hadden, „ dat het Ministerie, o pgeroepen, behoefte
zou gevoelen den nevel, die over zijne staatkunde nog lag uitgespreid, en

allen twijfel omtrent zijne beginselen en de vastheid, waarmede het die zou
uitvoeren , op te heffen." Eene nadere bespreking van de beginselen van
dat Ministerie scheen ons ook wenschelijk toe, met het oog op hetgene
in Indië behoorde gedaan en niet gedaan te worden. „Indië," zoo merkten
wij aan , „mogt verwachten , dat het eindelijk verlost Wierd van eene

besluiteloosheid, waaronder het zes jaren gezucht had en al de maatregelen,
die tot ontwikkeling zouden kunnen leiden , waren geslrerd
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opgeschort."

Zie daar een vierde bewijs, hoe wij, na den conservatieven te zijn te
voet gevallen, reeds terstond er op bedacht waren ons in diepen ootmoed
neder te buigen voor het door hen aangebedene Ministerie.
Ten gevolge van de aanneming der motie van 27 September 1866,
die het gedrag van het Ministerie met betrekking tot de uittreding uit
het Kabinet van den Minister van Kolonien afkeurde , werd de Tweede
Kamer ontbonden. Beschuldigd van de prerogatieven der Kroon te hebben
aangerand, zagen wij ons door het bestuur der antirevolutionaire kiesvereeniging te Arnhem niet andermaal tot haren candidaat gesteld. Wij
hebben geen enkele poging aangewend om dit lot van ons af te wenden ,
en ofschoon eene herkiezing door het Nederlandsche volk nu vooral eene
bijzondere beteekenis voor ons hebben moest , bleven wij, kalm en bedaard,
terwijl de conservatieve stormen gedurende de geheele October-maand van
het jaar J866, om ons henen loeiden, de beslissing der kiezers afwachten;
intusschen , wanneer zich daartoe de gelegenheid voordeed, de verkiezing
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van onzen concurrent, den heer Jhr. Mr. J. W. van Loon , aanbevelende.
In eenen brief van 7 October 1866, gerigt aan iemand , die omtrent de
motie verlangde te worden ingelicht, en door den druk openbaar gemaakt,
schreven wij : „ Of de Arnhemsche kiezers mij nu behouden willen of
loslaten ? zij moeten het weten : Saevis tranquillus in undis, wacht ik hunne
beslissing af. Ik wensch daarop geenen invloed uit te oefenen. Mijne
parlementaire campagne van zes weken heeft mij geleerd, dat men voor
zijn genoegen het lidmaatschap der Tweede Kamer niet behoeft te verlangen.
Nogtans heb ik de overtuiging, dat zij voor Nederland en Indië niet
geheel zonder gevolgen zal geweest zijn. Mogt zij , bij het wegsterven der
oud-conservatieve en der oud-liberale partijen of rigtingen , hebben bijgedragen tot de opkomst van dat libéralisme nouveau, waarvan de heer Groen
van Prinsterer in No. XXXIII zijner Parlementaire Studien en Schetsen
gewag maakt, en hetwelk eenmaal, als anti-radicale en anti-moderne partij,
naar denzelfden grondslag, de belangen van Nederland en Indië ter harte
neemt en den strijd tusschen beider belangen , in het voordeel en welzijn
van beiden oplost !"
Ziedaar een vijfde bewijs, hoe wij hunkerende naar de eer van volksvertegenwoordiger te zijn, er steeds op uit waren stemmen te werven."

Genoeg, veel meer dan genoeg reeds , ten bewijze dat het
brigeren van Keuchenius om lid der Tweede Kamer te worden

veilig onder het gebied der legende kan worden gebragt.
Als historische bijdrage in de levensgeschiedenis van het
vorig kabinet , is zeer opmerkelijk het slot.
Waarschijnlijk, wie zou dit vermoeden ! heeft het vertrek van
Keuchenius den val van het Kabinet verhaast.
„In Januarij 1868 werd de Tweede Kamer andermaal ontbonden : nu
niet omdat zij de uittreding van den Minister van Koloniën, ook niet omdat
zij de in de Proclamatie des Konings van 10 October 1866 zoo billijk
veroordeelde gedurige verwisseling van Ministers -- (reeds had het Ministerie-Mijer, na één jaar te zijn werkzaam geweest, zijnen derden Minister
van Koloniën) , — maar omdat zij den vrede van Europa had afgekeurd.
Wij waren niet zoo oorlogzuchtig geweest; wij hadden gestemd voor de
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begrooting van het Departement van Buitenlandsche Zaken ; en meer dan
ooit scheen onze herkiezing te Arnhem zeker, daar ook het bestuur der
antirevolutionaire kiesvereeniging, dat ons in October 1866 verworpen had,
bereid was ons weder als haren candidaat aan te nemen.
De verklaring van den Minister van Buitenlandsche Zaken evenwel, dat
niemand meer aan de zaak van het christelijk-nationaal onderwijs geschaad
had dan wij , was voor ons genoeg om geene terugkeer in de Kamer te
wenschen.
De Minister van Buitenlandsche Zaken was ons toegeschenen, tot hiertoe
meer aandacht gewijd te hebben aan „zijne bescheidene rol van uitvoerder
der grondgedachte van den heer Mijer" dan aan het doel , waartoe hij zijn
boekje: „Agitatie of pligtsbetrachting" geschreven en met zijn vriend op
het aambeeld der gemoedsbezwaren tegen de onderwijswet geklopt had. Nu hij
aan ons, liever dan aan zich-zelven en zijnen vriend, de reden toeschreef,
waarom nog niets gedaan was tot bevordering der belangen, die zij als
volks-vertegenwoordigers met zooveel warmte bepleit hadden , stelden wij
er prijs op , hem elke gelegenheid van uitvlugt te ontnemen en wilden wij

hem , door ons aan alle candidatuur, die ons ook nog van elders werd
aangeboden , te onttrekken , niet zijne eigene woorden in mora stellen en
handelen verpligten.
Wij verzochten daarom openlijk de Arnhemsche kiezers ons , bij de aanstaande verkiezingen, buiten alle aanmerking te laten en werden zoo misschien,
onwillekeurig, de oorzaak van den onvermijdelijken val van het Kabinet.
De begrooting van het Departement van Buitenlandsche Zaken was met
38 tegen 36 stemmen afgestemd. Waren wij candidaat gebleven te Arnhem
zoo zoude de liberale partij misschien niet zoo grooten ijver en krachtsinspanning ontwikkeld hebben tot ondersteuning van hare caudidaten , de
heeren Dullert en Sloet van de Beele, als zij het nu deed tot wering van
de heeren Groen van Prinsterer en van Lynden van, Sandenburg; en ware
deze laatste met ons als lid herkozen, de verhouding van hen , die in de
nieuwe Kamer over de begrooting van Buitenlandsche Zaken gestemd
hadden, zoude juist omgekeerd geweest zijn. Er zouden 37 stemmen voor
en 35 tegen geweest zijn , daar wij , ofschoon stemmende voor de motie-Blussé,
toch ons niet tegen de aanneming der begrooting van den Minister Graaf
van Zuylen zouden verzet hebben. Met liet later optreden van den heer
Bichon van Ysselmonde in de plaats van den heer van Bosse , zoude het
Ministerie over eerre meerderheid van twee stemmen hebben te beschikken

G)6
^
gehad: eene meerderheid , wel niet groot genoeg om eenige kracht naar
buiten te kunnen uitoefenen, maar toch groot genoeg voor een Ministerie,
dat zich , volgens den heer Huët, door de conservatieve deugd van stoel-

vastheid onderscheidt , om niet henen te gaan.
Zoo zijn wij geheel vrijwillig van het parlementair tooneel afgetreden ,
niet wetende, dat wij hierdoor den val verhaastten van een Ministerie dat
in den aanvang bij de verdeeldheid der partijen , misschien iets in het belang
van het vaderland en zijne kolonien had kunnen tot stand brengen, indien
het meer werkzaam dan werktuig geweest ware ; maar 't welk meer en
meer, zelfs voor zijne vroegere vrienden, ondragelijk geworden was, omdat
het zich-zelf , voorzeker ter goeder trouw , had diets gemaakt, dat wie het niet
met zijne stem verlangde te ondersteunen, een vijand was van Vaderland
en Oranje. Wij gingen henen in de overtuiging, dat onze constitutionele
regeringsvorm , door de dwaling vooral, die Nederland en onze beste vrienden
tegenover Indië koesterden, een dier phases van hardhoorigheid en ongevoeligheid , van spraakverwarring en hartstogtelijkheid was ingetreden , waarin
hij, die buiten de vertegenwoordiging staat, meer kans heeft van gehoord
te worden dan ieder , die er aan deel neemt,; gelijk iemand , die zich aan
den weg bevindt , vaak met meer hoop op goeden uitslag den naderenden
spoortrein voor het dreigende gevaar waarschuwt, dan ieder ander , die
in den trein zelven gezeten is.
Ziedaar een zesde bewijs , hoe het lidmaatschap der Kamer, volgens den
heer Huët, begeerd onder het najagen van de gunst der conservatieven , maar

gebruikt tot het verwerven van de sympathie der ultra-vrijzinnigen, onze
geheele ziel had gevangen genomen."

Na deze onwederlegbare uiteenzetting, zou men verwachten
dat het Dagblad het onloochenbare zou erkend hebben :
„Ik heb mij vergist." Neen, onfeilbaarheid, en dus zorgvuldige
vermijding van al wat met een begane feil in betrekking staat,
is de voorwaarde van het krediet. Aanleiding om op de zaak
terug te komen is tot dus ver niet aanwezig.
Zoo het Dagblad van de breedsprakigheid van Keuchenius
gewag maakt , misschien vindt Keuchenius dat het Dagblad
ditmaal (anders niet ligt tot zwijgen gebragt) al te laconiek is.
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Doch ik bid u, zegt iemand misschien , wel is de moed
van het Dagblad overbekend , maar toch hoe durft het , à
plate couture verslagen , desniettemin beweren dat er, om op
de zaak terug te komen , geen aanleiding bestaat.
Verneem het en bewonder een meestertrek van behendige
journalistiek!
Keuchenius , geeft doorgaans met overvloedige maat. Ook
nu belooft hij , nadat we reeds zooveel ontvingen , nog meer.
„Het feit , dat wij , reeds ,veertien dagen na ons optreden als lid der Kamer,
den aanval tegen het conservatieve Ministerie op de school- en koloniale
questie geopend hadden, zoude voor den onbevooroordeelden , al hadden
deze van geen enkele onzer redevoeringen kennis genomen , genoeg zijn om
te erkennen , dat wij van den beginne af op een ander dan conservatief of
liberaal standpunt moeten gestaan hebben ; wij gevoelen echter, dat men omtrent
die „circulaire aan de conservatieve kiezers," zoo als de heer Huët onzen brief
van 8 Februarij 1866 noemt, nog eenige toelichting verlangt.
Wij zullen die in een volgend opstel geven."

Deze laatste regels, door mij gecursiveerd, zijn de reddingsplank. Dit is het eenige wat men citeert , en dan volgt , als
van zelf, wat elk lezer , die op de accuratesse van het Dagblad
rekening maakt , gereedelijk beaamt en goedkeurt. Dan luidt
het hooghartig afscheid aldus. „Welnu : deze toelichting , wij
willen haar afwachten , om te overwegen of er voor ons nog
eenige aanleiding bestaat op de zaak terug te komen. Tot
dus ver is zij niet aanwezig."
Om dit te durven schrijven wordt , ik erken het , eene
overvloedige mate van moed vereischt ; doch laat ons, ook
nu, in het oog houden dat er eene soort van dapperheid
is , welke , zoo als de heer Huët zeer ter snede herinnert ,
„ in het woordenboek van den heer Groen den naam van
overmoed der verlegenheid draagt."

Al wat in Keuchenius laakbaar is of schijnt, op te halen,
breed uit te meten , zich daarin te verdiepen , om aldus de
toetsing der wederzijdsche beginselen en bedoelingen te ontgaan,
ziedaar in haar eenvoud of slimheid , de strekking der vertoogen
in het Dagblad. Tegen deze ontfutseling van de hoofdzaak
moet , nu vooral , bij de stembus , iedereen opkomen , wien het
in het koloniale vraagstuk om waarheid te doen is.

Meer dan ooit geldt wat ik in '1862 in de Tweede Kamer
gezegd heb. ,,Niet de behoefte van den Javaan moet voor
het batig slot wijken , maar het batig slot voor de zedelijke
en stoffelijke welvaart van den Javaan. Ik maak dit toepasselijk
ook op het hoogste belang van den Javaan, Evangelisatie."
Sedert heeft de overtuiging veld gewonnen dat de behoefte
van den Javaan en de verkondiging van het Evangelie , onder
het cultuurstelsel , maar al te dikwerf hebben moeten wijken
voor de batigslot-politiek.
Dubbel opmerkenswaard is deze bestrijding der koloniaalconservatieve staatkunde , nu zij geschiedt , niet slechts door
liberalen , die steeds als particulier-batigslot-zoekers , ten toon
werden gesteld , maar ook door onze geestverwanten , door
Indische specialiteiten, verdedigers van het christelijk-historische,
van het antirevolutionaire standpunt.
Is het vreemd , zoo er aan hun oordeel des te meer waarde
gehecht wordt , naarmate men te vergeefs naar doeltreffende
discussie , naar loyale polemiek uitziet?
Te vergeefs , zeg ik.
Of is er een begin van zoodanige discussie , in de zich
onderling neutralizerende algemeenheden van een kiesprogram?
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Of is er een zweem van zoodanige polemiek , wanneer men
over beginselen zwijgt, terwijl men personen bespot en verguist?
Geeft deze zonderlinge en ik durf er bijvoegen onverantwoordelijke houding der voorstanders van het cultuur-stelsel,
die in Art 56 van het Indisch Reglement , door te staren op
één alinea , al het overige voorbijzien , niet des te meer kracht
aan het beweren van Keuchenius , in September '1866, en aan
het vermoeden van menigeen thans ? namelijk dat het vertrek
van den heer Mijer geweest is een smoren van discussie , als
het eenige middel ter jammerlijke levensverlenging eener (zelfs
naar het oordeel van hen bij wie ze teêrbemind was) wegstervende politiek?

P. S. In het zeer felle vertoog van het Dagblad van
's Gravenhage van 24 April, laat ik het slot niet
onbeantwoord.
„Tegen den toeleg om bij de aanstaande verkiezingen op nieuw verdeeldheid te brengen , dáár waar eensgezindheid niet alleen mogelijk ,
maar in het vaderlandsch belang de hoogste pligt is , -- meenen wij ,
reeds nu , met ernst te moeten waarschuwen. En wij doen dit met te
meer vertrouwen , omdat de ernstige gevolgen der verdeeldheid , die juist
het noodlottigst geweest zijn voor de partij waarvan het hoofd die verdeeldheid zaaide , z6ó duide lijk voor oogera staan , dat daaruit de hoop mag
worden ontleend dat de anti-revolutionairen ditmaal , politieker dan hun
hoofd , in zamenwerking met de conservatieven hunne kracht in bevordering van het algemeen belang zoeken zullen."

Het zamenwerken met de conservatieven, met de conservatieve partij , zullen , naar ik mij vlei , nu althans , onze vrienden
hebben verleerd.
Doch zamenwerken met conservatieven op christelijk-historischen grondslag, ziedaar wat ik steeds begeerd heb.
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En thans vooral. ik vlei mij dat deze strekking , uit mijne

beoordeeling van het program der conservatieve partij , bij
eenigzins meer aandachtige lezing, duidelijk zijn zal.
Voorts herhaal ik hier wat reeds aan de Haarlemsche
Courant van 27 April , uit een brief van mij , is medegedeeld.

„ De eisch van het Dagblad van ' s Gravenhalte van 24 April, dat ik de
verlangde wijziging in art. 194 der Grondwet praecisere, is geen bewijs
van naauwkeurige bekendheid met de geschiedenis der onderwijskwestie.
Zie hier één citaat uit het parlementair advies Het .Lager Onderwijs en
Art. 194 der Grondwet van 28 September 1 8 6 4 , dat ik afzonderlijk uitgaf.
„Vooral moet geenerlei opinie worden geprejudicieerd door een band zoo
ellendig als de derde zinsnede van art. 194 , tegen den wil van de staatscommissie van Maart 1848 (wij weten op welke wijze) daarin gelascht.
Eene ernstige beraadslaging over de wet van 1857 kan eerst beginnen ,
nadat de woorden van overheidswege uit de Grondwet geligt zijn."

Aangenaam was het mij dat ook mijn vriend Ds. Gunning de
zonderlinge vergissing van het Dagblad niet onopgemerkt liet.
In de Haarlemsche Courant leest men ook nog:
„De N. Rott.-Courant brengt het Haagsche Dagblad onder 't oog , dat
het geenszins een geheim is , wat de heer Groen wil met herziening van
art. 194 der Grondwet , zijnde het uit zijne vorige geschriften genoegzaam
gebleken, dat hij voorgeschreven wenscht te hebben , dat bijzonder onderwijs regel zal worden en het openbare slechts noodzakelijke aanvulling.
Dat het Dagblad, strevende naar het bondgenootschap met de anti-revolutionairen , onwetendheid voorwendt , is intusschen ligt te begrijpen.
Grondwets-herziening heeft bij de stembus een slechten klank ; daarom is
aansluiting aan het program des heeren Groen geene zaak voor de conservatieven , terwijl bestrijding van dat program den anti-revolutionairen zou
mishagen. De verklaring „Uwe bedoeling is mij niet duidelijk" redt uit de
moeijelijkheid, -- Het Dagblad zegt , dat het beginsel van den heer Groen

31
ook zijn beginsel is, „doch slechts voor een gedeelte." Moet hetgeen de
heer Groen beoogt „ onbestemd" heeten , dan zou mogen worden gevraagd,
welke naam past voor de verklaring van het Dagblad, met welks schoolwetprogram toch wel niemand tevreden zal zijn."

Het schijnt dat deze nog al zinrijke wenk der Rotterdamsche
zuster, zoo als begrijpelijk is , aan het Dagblad is ontgaan.
Zoo het Dagblad voor het preciseren , dat het van mij verlangt,
terugdeinst, reeds zal ik dankbaar zijn , indien het van de
Algemeene lciesvereeniging , in de twee regelen van haar belijdenis omtrent het onderwijs , een preciese beteekenis vraagt
der drie woorden waarover het geschil loopt. Wat beteekent.
werkelijke vrijheid? wat bedoelt ge met neutrale school? hoever
strekt zich de door u begeerde handhaving der staatsschool uit?

Onder het afdrukken lees ik, in het Dagblad van 29 April,
Een Contra-adres.
In bedoeling stem ik met dit artikel overeen. Ook ik verlang
geene gedachtenwisseling die met rancune in verband is , of het
opwekken van wederzijdsche gevoeligheden zich ten doel stelt.
Maar evenmin, met het oog op de stembus , een karikatuur
van de tegenpartij in hetgeen lofwaardig , en een idealizering
van eigen geestverwanten in hetgeen verkeerd was.
Geen reconstructie van het verleden , waardoor de eisch der
beginselen waarvan , naar onze overtuiging , het welzijn van
Nederland afhangt, ook in het heden miskend wordt.
Voorts is, ook bij de kritiek van mijn Adres aan de conservatieve partij , het korrelke zout niet overtollig. — Zelfvernietiging, der Algemeene kiesvereeniging , aan den vooravond der
verkiezingen , is een eisch die te ver gaat. Dit weet ik ook wel.
Desniettemin is het praktisch resultaat mijner onbescheiden-
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heid niet onbelangrijk. Door vrees voor een liberalen of radicalen
kandidaat mogen onze vrienden zich niet laten opdringen een
zoogenaamden conservatief , die in beginsel met den radicaal
homogeen is.
Ik neem , ter opheldering, een voorbeeld, te liever omdat
het mij door den edelmoedigen man , „ die zich tot den heer
Groen (vermits deze klare toestanden en geen transactie wil)
zeer aangetrokken gevoelt," niet euvel zal worden geduid.
De heer de Bosch Kemper heeft zich bij de conservatieve partij
ongemeen verdienstelijk gemaakt. Hij zelf, indien hij , op politiek
terrein, voor conservatief geldt , zal erkennen dat den schrijver
van het Volksblad in de Tweede Kamer te brengen voor ons
ongeoorloofd en ongerijmd zijn zou.
De conservatieven , wier kandidatuu r ons voorgelegd wordt ,
moeten behooren tot de aan ons territoir naastbij woonachtige
fractie.
De anti-revolutionaire partij zal , zegt men , indien ze mijn
verderfelijke raadgevingen volgt , „te niet gaan door de eigen
hand van haar vader." -- Of ik dezen eeretitel verdiend heb,
laat ik daar; doch , zoo ja , dan durf ik , met liefderijk gezag,
haar onder het oog brengen dat , zonder herneming eener
sedert Junij 4 866 verloren zelfstandigheid , haar leven niet
levenswaard zijn zou.
Inzonderheid voor eene rigting die de schoonste leuzen in
haar schild voert , is karakterloosheid aan zelfvernietiging gelijk.
Ook haar nagedachtenis blijft niet in eere , wanneer zij , aan
den triumf van het oogenblik , haar raison d' être en eiken
waarborg voor de toekomst prijs geeft.
's

Hage , 29 April 1869.
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Zelf wensch ik voor het lidmaatschap der Tweede Kamer
niet in aanmerking te komen en evenmin over de keus van
kandidaten te worden geraadpleegd. 1)
Over de keus van personen laat ik mij , zoo min doenlijk,
uit. Wel ben ik (zoo iemand aan mijn gevoelen eenige waarde
hecht) bereid mijn oordeel bekend te maken over de beginsels , waaraan , zoo mij voorkomt , de benoembaarheid ter toetse
moet worden gebragt. Ook na al hetgeen in de drie laatste
jaren plaats greep , meen, of wensch ik althans , het vertrouwen
der christelijk-historische rigting , der anti-revolutionaire partij,
indien ook deze nog aanwezig is , niet te hebben verbeurd.
Daarom geef ik , ten einde, in deze weken van dikwerf overstelpenden arbeid, zooveel doenlijk , van tijdroovende bezoeken
of briefwisseling te worden verschoond , ook ongevraagd , mijn
advies.
Immers onverantwoordelijk zou het zijn , indien ik niet,
zoo als gewoonlijk , wees op de hoofdgedachten , naar welke
onze gedragslijn bij de Stembus moet worden afgebakend.
Want, nu vooral, is deze afbakening onmisbaar; zoo het
inderdaad om een hernemen onzer in de bedwelming der
omstandigheden prijs gegeven zelfstandigheid te doen is.
Iet is mij niet onbekend dat ik tegen de periodieke
drukpers , allermeest bij de Stembus , met zeer ongelijke
wapenen strijd.

1)

Ons Schoolwet-program , blz. 5.
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Toen ik aan de Nederlander dagelijks mijne antikritiek der
vijandige bladen inzond, was ik in minder ongunstigen toestand.
In 1864, reeds in het eerste nummer der Parlementaire
Studiën, wees ik op dit verschil.
„Ik kom op voor eene partij die geen politieke courant heeft. Dus ben
ik genoodzaakt, in ongewonen vorm , zeer gebrekkig te verrigten wat
gewoonlijk met veel minder getob en omslag, beter geschiedt. Al zijt gij
alleen redacteur van een dagblad, dit is ook dan uw voorregt, dat gij ,
met raad of wenk of gedachte, niet behoeft te talmen tot het vergelijkenderwijs gansch niet vlugge vlugschrift gereed zij; dat uw orgaan, uw
courant, uw courier, eiken dag, al is het met één enkel veelbeduidend
woord, geestverwanten en tegenstanders bereikt; dat, naar den eisch eener
schrandere taktiek, telkens uwe hoofdgedachte, heden in een paar regels
vermeld, morgen in een vertoog ontwikkeld, en, dag aan dag, zoolang
gij het begeert, onder een onuitputtelijke verscheidenheid van vorm en
toon, aangedrongen en herhaald wordt.
„Ik roep de welwillendheid ook mijner wederpartijders in. Ik heb daarop,
naar mij dunkt, aanspraak. Er is voor mij velerlei eigenaardig bezwaar.
Tegenover doorgaans naamlooze recensenten sta ik aan des te scherper
kritiek bloot. Mijne vrienden, met overdreven vertrouwen of zelfnnistrouwen,
laten mij veelal in politieke discussie alleen aan het woord."

Van elk dezer schier onoverkomelijke bezwaren , heb ik, ook
daarna , ruimschoots ervaring gehad. Ook daarna was de welwillendheid der wederpartijders schaarsch en het hulpbetoon der
vrienden gering. Telkens. Nu ook , sedert ik , in de laatste weken,
weder op het veld der staatsregtelijke polemiek geraakt ben.
Over het hulpbetoon mijner vrienden kan, tot dus ver, weinig
worden vermeld. Velen onder hen , in hun zachtmoedige wijsheid , vinden het , naar ik bespeur en verneem , onbegrijpelijk en onverantwoordelijk, dat ik de conservatieve partij,
voor ons dezer dagen wederom zoo uitermate welwillend , niet
althans met rust laat.. -- „wat is de heer Groen aan het vechten
tegen de conservatieve partij! kunt gij mij ook beduiden welk
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nut hieruit zal voortvloeijen." Iemand, met die vraag verlegen,
verlangt van mij een antwoord.
Welk nut ? vraagt ge. Gaarne zal ik u mijne meening zeggen.
Indien zoo velen onzer geestverwanten , die nog slaperig zijn ,
eindelijk eens wakker wierden geschud , dan zou welligt , ook
door hun pligtbetrachting, ontstaan het begin van een door
opregtheid gezuiverden toestand, waarin de belangrijkste vraagstukken zouden worden behandeld zonder bijoogmerken en
beslist met een, ook naar de uitspraak van het volksgeweten,
nationaler bijval.. Doch, indien zij voortsluimeren , dan zal dit
de uitkomst zijn. Volgens het Dagblad, ,,dat de antirevolutionairen , ditmaal politieker dan hun hoofd, in zamenwerking
met de conservatieven hunne kracht en de bevordering van
het algemeen belang zoeken zullen." Volgens mij , dat de antirevolutionaire partij , waarvan ik zeer ten onregte de leader
(een door bijkans niemand gevolgde leider) genoemd werd,
liet door mij met verklaarbaren weemoed ontworpen grafschrift
zal hebben verdiend. „Inzonderheid voor eene rigting die de
schoonste leuzen in haar schild voert, is karakterloosheid aan
zelfvernietiging gelijk. Ook haar nagedachtenis blijft niet in
eere , wanneer zij , aan den triumf van het oogenblik , haar
raison d'dtre en eiken waarborg voor de toekomst prijs geeft."

Van de felheid der wederpartijders waarvan ik sprak , geef
ik een treffend voorbeeld.
In de laatste maanden had men , van verschillende zijden,
voor de Christelijk-historische rigting, verlangd eene duidelijk
geformuleerde verklaring omtrent de grondslagen van schoolwetherziening.
De Hoofdcommissie der Yereeniging voor Christelijk-nationaal
onderwijs heeft zoodanige formulering, voor zoover die - thans
vereischt wordt, beproefd. 1 ) Haar voorstel is de wederopneming
van mijn eigen , in den politiehen storm , zelfs bij de meesten
mijner geestverwanten, in vergetelheid geraakt program. Uit
dien hoofde heb ik mij verpligt gerekend het met eene
toelichtende Memorie (Ons schoolwet program) te begeleiden.
Een wenk omtrent de behoefte van het oogenblik, niet slechts
in de onderwijs-kwestie, maar in 't algemeen , was in dat
Opstel onmisbaar. Een wenk omtrent de behoefte aan eensgezindheid iri ons eigen kamp ; aan ralliement op de meest
eenvoudige en tevens pligtmatige wijs , door het staren , over
al het andere heen, op onze evangelische vlag.
Zie hier wat ik desaangaande in het midden gebragt heb.

1)

Ter constatering van eensgezindheid in onze eigen rigting. Niet als

shibboleth bij de Stembus. Ook niet als voorschrift van parlementair
initiatief. Daarvoor zou deze of gene volzin uit blz. 36 en 37 van Ons
schoolwet-program beter geschikt zijn.
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„ Eene duidelijk geformuleerde verklaring wordt verlangd. Geen wonder
inderdaad; want een program is , nu inzonderheid, voor de christelijkhistorische rigting onmisbaar.
„ Sedert de kabinetsformatie van 1866, had zij, op politiek en parlementair terrein, geen eigen bestaan meer. Ingelijfd werd ze in de conservatieve

partij. Met welk gevolg, voor de onderwijskwestie, is overbekend. Schoolwetherziening werd, zoolang men de magt in handen had, helaas ! ter
zijde , zoodra men magteloos werd, helaas! als of er niets gebeurd ware,
op den voorgrond gesteld. Het kort begrip der geschiedenis van den drie.
jarigen strijd liep uit op hetgeen voorzien en voorspeld was. Thans ziet
iedereen het. De uiteengeslagen radicale partij is opgebeurd en versterkt.
Onder den schijn eener verdubbeling van schoolwet-agitatie, loopt ze thans,
meer dan ooit, gevaar van weldra (later welligt oorzaak van des te feller
verdeeldheid) , door de zonderlingheid van het met welmeenenden, doch
onvruchtbaren ijver, aangeheven rumoer , te worden gesust. -- Het is meer
dan tijd dat onze rigting niet langer een hulpcorps zij der conservatieve
partij , dat ze zich van haar eigen bestaan vcrgewisse, dat zij wederom bewust
worde van hetgeen ze zelf begeert; dat zij, waar het pas geeft, aan anderen
de hand reike, maar op christelijk-historischen grondslag."

„Aan anderen de hand reike , maar op christelijk-histori-

schen grondslag." — Welk een onverantwoordelijken eisch niet
waar ? Althans deze eenvoudige herhaling van een in den laatsten tijd , naar mij dacht , juistniet overtollig geworden wenk,
is het sein geworden ter losbranding van liet conservatief
geschut.
De wensch om niet langer ingelijfd te zijn wordt mij , in
het hoofdorgaan der conservatieve partij (in een artikel , niet,
zoo ik acht , door den hoofd-redacteur gesteld) aangerekend
als " een toeleg om bij de aanstaande verkiezingen verdeeldheid te brengen , waar eensgezindheid niet alleen mogelijk ,
maar in het vaderlandsch belang ten hoogste pligt is."
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Ik geef deze merkwaardige philippica , zoo ver de politiek
betreft

1 ),

in haar geheel.

„Het politiek gedeelte van Mr. Groens nieuwe brochure, hier en daar
met het hem eigen talent ingevlochten, heeft ons onaangenaam getroffen.
De overtuiging, dat de heer Groen voortgaat op den weg, die zijne eigene
rigting het allermeest naar den afgrond voert, en dat de lessen der laatste
twee jaren hem ten deze niets geleerd hebben, werd, helaas, op nieuw
bevestigd. Gelijk het Tijdschrift van Nederlandsch Indië onlangs , zeer behendig, een coalitie der radicale met de auti-revolutionnaire partij voorstelde,
zoo raadt ook de heer Groen nu aan, om „waar liet pas geeft , aan anderen
„ de hand te reiken .... maar op christelijk-historischen grondslag."
Wat de raad beteekent en de reserve daarbij : ieder, in de politiek geen
vreemdeling , is het bekend. Men kan er van zeggen, wat onze voorouders
in den 80 jarigen oorlog aan den vijand toevoegden :
„ De voog'laar, op bedriegen uit,
„Den vogel lokt met zoet gefluit."
„Wanneer men in 1866 en 1867 den heer Groen hoort verklaren , dat
de radicale partij onder „anti-revolutionnaire vlag" den strijd heeft gestreden -- dan wordt de reserve van niet veel waarde in 1869.
Wanneer men overweegt, wat in 1849 aan het vaderland gekost heeft
de coalitie der anti-revolutionnairen in de Kamer met de Thorbeckianen,
om het ministerie Donker-de Kempenaer te doen vallen;
wat in 1866 en 1868 de prijs geweest is van den verderfelijken raad
gegeven door den heer Groen, die een deel der anti-revolutionnairen van
de conservatieven afrukte, zoodat de radicale partij triumfeerde en de antirevolutie het eerst en het meest onherstelbare verliezen heeft geleden ;
dan, gelooven wij, mag met zekerheid voorspeld worden, dat, indien
de beer Groen op dezen weg blijft volharden en hij daarbij talrijke volgers
vinden zou , de ondergang der anti-revolutionnaire partij op staatkundig
gebied een besliste zaak is.

1 ) Het eerste gedeelte van dit artikel betreft het Onderwijs. Het is dáár,
dat mij een veeljarige, altijd volgehouden geheimzinnigheid omtrent Art. 194
ten laste gelegd wordt. — „De heer Groen heeft het precizeren van hetgeen
hij met wijziging van Art. 194 der Grondwet bedoeld , sedert 1862 altijd,
in en buiten de Kamer , ontweken." — Zie Aan de Conserv. Partij. III. 30.
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Heeft de heer Groen, en hij alleen, het op zijn geweten , dat, het district
Arnhem voor een der fractiën vans de nationale partij verloren is gegaan ,
waardoor zelfs de gansche rampzalige toestand sedert Junij 1868 geboren
is geworden : hij kan er zeker van wezen, dat, indien zijne geestverwanten
zijn raad opvolgen en zich afscheiden van de conservatieven, zijne partij
gedood zal worden door de eigen hand van haar vader. Want, gelijk wij
uitvoerig aangetoond hebben in onze artikelen naar aanleiding van mr.
Groens verdediging van mr. Keuchenius, de anti-revolutionnaire partij heeft
slechts levenskracht op politiek gebied , wanneer zij zich, met behoud van
hare zelfstandigheid, in den grooten strijd tegen democratie en ongeloof,
aansluit bij die fractiën van de conservatieve partij, welke, met betrekking tot deze twee hoofdpunten van den strijd onzer dagen, met haar in
hoofdgedachte volkomen homogeen zijn.
Tegen den toeleg om bij de aanstaande verkiezingen op nieuw verdeeldheid te brengen, dáár waar eensgezindheid niet alleen mogelijk , maar in
het vaderlandsch belang de hoogste pligt is, — meenen wij alzoo, reeds
nu, met ernst te moeten waarschuwen. En wij doen dit met te meer vertrouwen, omdat de ernstige gevolgen der verdeeldheid, die juist het noodlottigst geweest zijn voor de partij waarvan het hoofd die verdeeldheid
zaaide, z66 duidelijk voor ooges staan, dat daaruit de hoop mag worden
ontleend: dat de anti-revolutionnairen ditmaal , politieker dan hun hoofd,
in zameuwerking met de conservatieven, hunne kracht en de bevordering
van het algemeen belang zoeken zullen."

Tegen dergelijke reeks van los daarheen geworpen aanklagten,
kan ik slechts verwijzen naar lang vergeten geschriften , die
uit honderd lezers van het Dagblad nauwelijks één wellint,
6f gelezen heeft , bf om mijnentwil lezen zal.
Over mijn beweerd deelgenootschap aan een coalitie van
1849 , naar eene reeks vertoogen , onder den algemeenen titel
Grondwetherziening en Eensgezindheid. Over mijn wangedrag in
1 866 en daarna , naar de Parlementaire Studiën van Junij
tot November 1866, en naar twee later uitgegeven brochures ,

') Amsterdam 1849-1850.
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waarin ik , zonder verbloeming evenzeer als , dunkt me , zonder
noodelooze scherpheid , mijne meening omtrent het staatsbeleid
van het ministerie van Zuylen-Heemskerk en de meêgaandheid
mijner meeste vrienden heb opengelegd. '}

Een andere kritiek doch van beter gehalte , wil ik niet
onvermeld laten.
Mijne beschouwing over het program der Algemeene Kiesvereeniging is onmiddelijk beantwoord in het Dagblad van 29 April.
In een zeer merkwaardig artikel : Een Contra-adres geheeten,
dat van welwillendheid jegens mij blijk geeft , en waarin zelfs
overeenstemming met mijn eigen karakterteekening van de
conservatieve partij doorstraalt; doch waarin de opportuniteit
mijner begeerte naar opheldering (ditmaal , zegt men een moordziek verlangen) ontkend wordt. Het „ tweedragtig gezelschap "
thans te willen splitsen , is een gevaarlijk vooruitloopen op
hetgeen van lieverlede plaats hebben zal. „De weg dien de
heer Groen in zijne kritiek over het conservatieve verkiezingsprogramma inslaat , kan nu niet leiden lot bevredigen en
vereenigen , maar wel tot verwijdering en verdeeldheid."
Dergelijk een bestrijder , die tevens geestverwant schijnt,
wanhoop ik niet tot bondgenoot te winnen. Eensgezindheid
is ook mijn wensch , maar eensgezindheid , ik herhaal het,
op christelijk-historischen grondslag.
Lofwaardig is niet elke eensgezindheid. In 9 819 , in het jaar
der boosaardige en verderfelijke coalitie , waarvan mijn eerste
recensent , de felle , gewag maakt, schreef ik:
„Waar ee ri e verderfelijke eensgezindheid bestaat , daar is liet ophouden
van overeenstemming begeerlijk, daar is het verbreken van zamenspanning

1 ) Wal dunks u van het Voorstel de Brauw? II. bl. 20--39, en (ook met
betrekking tot het district Arnhem en wat dies meer zij) Februarrj 1868.

'1 '1

pligt; daar is tweedragt, uit pligtbetrachting geboren, bet middel om wenschelijke eensgezindheid , op deugdelijken grondslag , te doen ontstaan. —

Er is eene eensgezindheid der blinden , om het pad te volgen waarlangs zij
gezamenlijk in de gracht vallen. Er is eene eensgezindheid der dwazen , om
dezelfde buitensporigheden te begaan. Er is eene eensgezindheid der boozen,
om hunne verderfelijke bedoelingen ten uitvoer te leggen. Er is eene eensgezindheid der onverschilligen , der vreesachtigen, dergenen die geen vast-

heid van beginselen hebben , om voor de publieke meeping, zonder dat
naar de regtmatigheid van haar voorschriften onderzoek worde gedaan, te
zwichten. Het gaat derhalve niet aan, in naam der eensgezindheid, zonder
eenigen toets van haar strekking en waardij, stilzwijgen tm verlangen."

Later zou ik niet ongaarne op dit met ernst en bezadigdheid
geschreven vertoog meer opzettelijk terug komen. Thans
beeft mij de vermelding van het jaar 9 849 en van de
toenmalige zoogenaamde coalitie , in het zoo even in extenso
opgenomen artikel , eene uitnemende gelegenheid voor eene
antikritiek , gelijk ze bij de Stembus te pas komt. Namelijk die
met de aannemelijkheid der door de Conservatieve rigting voor
te stellen candidaten in onmiddelijk verband is.
Tevens zal er uit kunnen blijken hoe ik , door tweedragt
zaaijen, of, laat mij beter zeggen , door het verstoren van
valsche eensgezindheid, naar een eendragt streef, gelijk ze,
in den muntslag onzer vaderen, op den evangelischen rotssteen
gebouwd was.

Een terugblik op het allezins merkwaardige jaar 1849 en
daarbij ook op mijne toenmalige houding is thans , bij een
deel der conservatieve partij, aan de orde van den dag.
De hoogleeraar Vreede heeft , met hartstogtelijke verontwaardiging, aan 1849 herinnerd, bij de door hem en den heer de
Kempenaer bestierde ovatie van 9 April. Manet altá mepte
repostum. 1) Aan het duumviraat van dat jaar heeft hij hulde
gebragt ; „aan den onvergetelijken Dirk Donker Curt.ius , die
met Mr. de Kempenaer al de felheid van eene vinnige en digt
aaneengesloten coalitie ondervond." Het is dezelfde boosaardige
coalitie waarvan , ook in het Dagblad spraak is. Men overweegt
en wenscht in '1869, voorzeker als drijfkracht ook bij de
Stembus, te doen overwegen „wat in 1849 aan het Vaderland
gekost heeft de coalitie der anti-revolutionairen in de Kamer
met de Thorheckianen, om het ministerie Donker-de Kempenaer
te doen vallen."
„De coalitie der anti-revolutionairen." -- Dit meervoud is
een blijk van welwillendheid , dat ik dankbaar waardeer, doch
ik mag en ik wil mij niet verbergen achter dit meervoud.
Mededogen komt in historiebeschrijving niet te pas. [k was de
eenige anti-revolutionair. De onvergetelijke Dirk Donker Curtius
(wiens verdiensten ik, evenzeer als die van Mr. de Kempenaer,
ook gaarne , zonder evenwel hun dwalingen te vergeten , in
gedachtenis houd) wist zelfs niet, eer ik mij met mijne geest-

i)

„Dat jaar 1869 kan Vroede uit zijn gemoed niet VC1'zettCl)."

verwanten aangemeld had , dat er in Nederland eene antirevolutionaire partij bestond. 1 ) Zonder met conservatief of
liberaal te raadplegen, ging ik , op het spoor van eigen beginsel,
mijn vrijen gang. Noch medepligtigen , noch bondgenooten heb
ik toen gehad. Niets was er dat naar zamenzwering of coalitie
geleek. liet sterke geheugen van Vreede schijnt op dit punt
zwak. In 4 850 reeds heb ik hem , meermalen en in 't openbaar,
zijne vergissing onder het oog gebragt. 2) Ik heb mij toen,
als altijd, tegen reactie uit revolutie geboren gekant. Zoo mijne
Interpellatie aan het Ministerie , over het gemis aan eene homogeneïteit , voor de zedelijke kracht van het, bewind en voor
de zelfstandigheid der kroon onmisbaar, eene bijdrage tot den
val van een uiterst bouwvallig Kabinet geweest is , ik heb er
geen berouw van. Wat de stervensure verhaast heeft, had, bij
een meer gezond gestel, middel tot levensverlenging kunnen zijn.
Ilet was een individueel verzet. De conjectuur dat deze
individuële boosaardigheid de thorbeckiaansche partij , anders
zoo ligt verwinbaar, heeft doen aangroeijen tot eene onweêrstaanbare coalitie, zou mij , al wist ik niet het tegendeel, te
stout zijn. Op zich zelf zou die Interpellatie waarschijnlijk
weinig beteekenis gehad hebben ; maar ook een druppel is tot
het doen overvloeijen van een boordevollen beker genoegzaam.
Wèl is ook toen misschien , in verband met den geheelen

1) „De Minister van Justitie heeft, in de Tweede Kamer, een blik
werpende op de politieke gesteldheid van het .Rijk, gezegd: ,,,,Er bestaan
hier te lande drie partijen ; die van het behoud, die van gematigden
vooruitgang, en die van snellen vooruitgang."" Ik beweer dat dit eene
onvolledige Statistiek is. Geen drie, twee partijen zijn er. De eerre, die
onder velerlei wijzigingen, de Revolutie-leer in beoefening brengt; de andere
welke haar, onder alle vormen en wijzigingen , bestrijdt." Grondwetherz. en
Eenseezindh. blz. 69.
2) Zie mijne Verscheidenheden over Staatsreet en Politiek (Amsterd. 1850),
bl. 153 vgg.
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politieleen toestand , gebleken dat in een isolement , waarbij
men enkel beginselen tot bondgenoot heeft , desniettemin ,
misschien des te meer , kracht ligt. Dezelfde kracht, waarmeê
ik straks, eerst alleen, voorts drie jaren met mijne vrienden
Mackay en van Lijnden , tegenover Thorbecke gestaan heb ;
tot dat de conservatieven in '1853, om den geluchten tegenstander op meer behendige , maar, mijns erachtens , minder
edelmoedige wijs te doen vallen , zeer tegen mijn wensch

1) ,

de anti-revolutionaire veerkracht en de schoonste herinneringen
onzer historie , waaraan zij doorgaans tamelijk onverschillig
zijn 2 ), hebben misbruikt.

I) „Veel liever had ik gezien -- de uitdrukking is ietwes onbarmhartig —
dat men het Kabinet van 1849 en 1853 zijn natuurlijken dood had laten
sterven. Ik acht dat het, naar mijn inzien, toen reeds kwijnend liberalisme,
geen krachtiger opbeuring en levenswekking dan juist die ongelukkige

manoeuvre gehad heeft." -- Met deze historische opmerking, als lid der Tweede
Kamer in 1862 door mij in het midden gebragt, vergelijke men de Nederlander van die dagen. -- Nog leven er hooggeplaatste mannen, die het weten
dat ik, ook in de binnenkamer, mij tegen die manoeuvre der conservatieven
en der groote protestantsche partij verzet heb.
2)

Niet onopgemerkt bleef ook onlangs veler neutraliteit onder het

nationaal verzet tegen ultramontaansche kritiek.
Des te meer ben ik dankbaar aan den hoogleeraar Fruin, die mij,
door zijne meesterlijke proeve van historische kritiek in de Gids, veel
moeite bespaard heeft.

Den verderen loop onzer histoire contemporaine laat ik daar.
Aan het bovenstaande heb ik reeds genoeg voor de praktische
gevolgtrekkingen bij de Stembus.
De conservatieve partij , indien zij zamenwerking begeert,
mag ons geen kandidaat opdringen , met de heeren de Kempenaer of Vreede homogeen. Geen kandidaat die , óf vrijzinnigconservatief, óf panegyrist van het vorig kabinet , of tot wederoprigting daarvan gezind is.
De heer Vreede, wien ik hoogschat als een der uitnemendsten
eener rigting die ik bestrijd , houde mij een vrijmoedig oordeel
ten goede. Hij zal het doen ; ik ben er van overtuigd. Hij munt
uit , ook door cordaatheid. Hij is geen voorstander van dubbelzinnige of weifelachtige politiek. Op zijn standpunt heb ik
voorzeker ongelijk ; maar het is niet vreemd dat ik , evenzeer
als hij , op de handhaving van mijn eigen standpunt prijs stel.
'1. Vreede en de Kempenaer zijn sieraden der vrijzinnige
partij , gelijk ze , op den grondslag der volksoppermagt , naar
gelang der omstandigheden , liberaal of conservatief is. Zij
zijn onder de stelselmatige tegenstrevers onzer overtuiging
vermaard ; uitstekend onder de mannen der orthodoxophobie
en der thorbeckophobie ; homogeen , of, juister welligt , eenzelvig
met de groote Protestantsche partij , welke in Kerk en School ,
ons de vrijheid ter christelijke pligtbetrachting , ten alien tijde ,
met onverbiddelijken ijver , ontzegd heeft. „ Het is ," schrijft
de hoogleeraar Buys , „ uit het midden der conservatieve partij
dat , jaren geleden , uit vrees voor de veldwinnende orthodoxie,
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de onbillijke strijd tegen de Afgescheidenen is voortgekomen;
uit haar midden ook , dat later krachtig verzet is aangeteekend
tegen de vrije organisatie van de Roomsch-Katholijke Kerk ;
uit haar midden vooral , dat in 1848 een angstkreet is
opgegaan tegen de vrijheid van onderwijs , en kort daarna,
toen het bleek dat die vrijheid niet meer te keeren was,
de eisch om , als tegenwigt van het vrije onderwijs , in de
nieuwe grondwet het gebiedend voorschrift op te nemen , dat
alom in het Rijk van overheidswege voor voldoend openbaar
lager onderwijs zou worden zorg gedragen."
Deze conservatieven zijn de eigenaardige wegbereiders en
baanbrekers van de radikalen en modernen. Zij zijn ook thans
nog eenstemmig met de Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen,
zoo juist en scherp geteekend door Dr. Kuyper, in de jammerlijke ontwikkeling van hetgeen , reeds in haar oorsprong,
verkeerd was. Zij zijn ook thans nog ijveraars voor uitbreiding
van het openbaar onderwijs. IJveraars ter bestrijding van de
christelijk-nationale school, dat landbedervend broeinest van
kerkelijke en wereldlijke twisten. Zij -- doch genoeg reeds.
Ook zij moeten doen wat hun pligtmatig voorkomt , maar wanneer
men ons conservatieve candidaten van dezen stempel aanwijst,
is men al te eenvoudig , of rekent men al te zeer op onzen
eenvoud.
2. Doch er is meer. Vreede en ook de Kempenaer idealizeert
het vorig kabinet. Met overmaat van bazuingeschal. Zoodanig
althans was mijn indruk, toen ik , in het Dagblad van 12 April,
de schitterende beschrijving van het nationaal huldebetoon las.
„Partijzucht, „volgens de Kempenaer, " heeft al de weldaden
door een tweetal mannen, in vereeniging met edele ambtgenooten aan Nederland bewezen , geloochend en schandelijk
miskend , waarbij het zelfs aan eene anti-nationale factie
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gelukte, een Bewind ten val te brengen , dat de liefde van
alle goede burgers zich had waardig gemaakt."
De redevoering van Vreede is althans niet minder warm.
„ Er is , wij weten het, en niemand van meer nabij dan Staatslieden,
beurtelings vergood en gehoond, er is een valsche maar ook een echte roem
en eer, eene bedriegelijke maar ook eene ware en nimmer te verbeuren
volksgunst. Wanneer Ministers, aan eed en .geweten getrouw, hetzij den
wuften glans der ijdelheid of de ongenade en bedreigingen, van welken
kant dan ook aangrimmende, versmaden, om op den weg vol Bistelen en
doornen rustig en vastberaden voort te gaan, betaamt het eerre verlichte
en vrijheidminnende natie te toonen , dat zij die mannelijke zelfverloochening naar eisch weet te waarderen , en de heilzame zedelijke indruk van
den moed dier regtschapen Staatslieden , en tevens van de erkentelijkheid
welke men hun schuldig is, behoort voor altijd levendig te blijven. Werd
vroeger niet zelden een Minister door luim of gril van den Vorst of door
kabaal van hovelingen aan het roer geplaatst , in onze dagen zijn de luiof grillen, zoowel als de kabaal van het Hof naar Staatsvergaderingen

men

overgewaaid, die echter in hare halstarrigheid en euvelmoed een hoog spel
spelen, wanneer zij met de stem der openbare meeping, met het regts- en
zedelijk gevoel van een nog onbedorven volk , hoe lang zoo meer in tegenspraak geraken. Zulk een strijd was hier voorhanden. Maar wij begraven
liefst de bijzonderheden van een bitter en hatelijk verleden in de vergetelheid. — Dit bewijs van nationalen dank heeft enkel gediend om ons
te vrijwaren tegen het verwijt van flauwhartige onverschilligheid en berusting in het ten vorigen jare gepleegd geweld en onregt,"

Deze antiparlementaire zinsneden zijn reeds niet malsch,
doch schrikverwekkend bovenal is , voor de anti-nationale
factie en de niet-goede burgers , het dreigement : „Nijd en
wangunst, mogen zich de tanden stomp bijten aan het metaal
dat uwen onvergankelijken lof aan het nageslacht verkondigt." — Een treffende wenk ligt hierin voor den toekomstigen
geschiedschrijver, ook van Nederland, om , bij het zien van
2

1
gedenkpenningen , niet te vergeten dat , in dubbele mate,
historische kritiek van het eermetaal te pas komt.
Ook ik behoor , zonder eenigen twijfel onder de categorie
van de anti-nationale factie en de niet-goede burgers. Mijn
oordeel over het vorig Kabinet is, ik ontken het niet, zeer
ongunstig. Evenwel moet ik , voor de meer juiste kenteekening van het door mij gepleegde wanbedrijf, opkomen tegen
het beweerde : „Het ministerie Heemskerk is , na de motieKeuchenius, bij den heer Groen in blijvende ongenade geraakt."
Na de motie-Keuchenius ? Mijne oppositie dagteekent niet
van de motie-Keuchenius, maar van de Kabinets-formatie.
Niet tegen het ministerie-Heemskerk, maar tegen het ministerie
van Zuylen-Heemskerk. Omdat , reeds in de zamenvoeging
dezer namen , niet slechts het doodvonnis van een twee jaren
lang te vergeefs daartegen worstelend Kabinet lag ; maar
bovendien de verloochening onzer beginselen , het prijs geven
van de onderwijskwestie , en , voor zoo ver onze rigting onvoorwaardelijk ministerieel bleef, de zelfvernietiging der christelijkhistorische partij.
Nu wil ik gaarne op elke verzachtende omstandigheid letten.
Ik wil , zooveel doenlijk , het oog luiken , en zelfs een glimlach
bedwingen , waar men al te zeer het vergrootglas gebruikt
heeft. Maar bij de Stembus voegt nauwgezetheid. Het zou
verraad zijn , Vreede zelf zal het erkennen , aan het vaderland gepleegd , wanneer wij , anti-revolutionairen , van ons
eigen standpunt, willens en wetens, onze stem gaven aan den
lofredenaar van een Kabinet, dat , uit onze rigting geboren,
voor politieke consideratiën, het dierbaarste der christelijke
volksbelangen prijs gaf. Een kandidaat , door Vreede of Mr. de
Kempenaer aanbevolen , is misschien desniettegenstaande , maar
is althans niet uit dien hoofde voor ons verkiesbaar.

3. Te minder is dergelijke pligtverzaking vergund , omdat
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deze lofspraak de herovering van het gezag voor het gevallen
Kabinet ten doel heeft.
Met dezelfde prijselijke openhartigheid wordt dit door Vreede,

in den naam der Natie, dat is , der deelnemers aan de bekostiging van de twee medailles 1), vermeld.

„Waar de natie u op den scherpen post tot den einde toe ridderlijk
en manhaftig had zien volharden , dáár heeft zij (de natie) evenzeer begrepen
zedelijk verpligt te zijn , hare denkwijze onbewimpeld te doen kennen. Het
mag haar niet om het even zijn wie heden of morgen aan de groene tafel
of op het Regeringskussen gezeten zijn; zij moest , zooveel van haar
afhing, door een ondubbelzinnig teeken, 'door deze openbare huldiging
van uwe verdiensten , de achtbaarheid van de Staatsdienst tegen verdere
krenking en meerdere afdwalingen, trachten te behoeden. Reeds heeft het
gezond verstand van Hollandsche kiezers in u, waardige Heemskerk , al
de eigenschappen van den voortreffelijken volksvertegenwoordiger gewaardeerd. Noode zagen wij het hoofd der Nederlandsche diplomatie in eene
vergulde legatie naar het kille noorden verwijderd; liefst had de natie u
beide onafscheidelijk in het Staatsbestuur behouden , maar zij (de natie)
vertrouwt van ulieder scherp doorzigt, wakker beleid en onbezweken veerkracht niet voor altijd verstoken te zullen zijn. Wij wanhopen niet in
tijden van gebiedende noodzakelijkheid u, iets vroeger of later, weder in
's Konings Raad aan te treffen en u in den steeds hagchelijken toestand,
waarin Nederland met de overige kleinere Staten verkeert, nogmaals tot
dezelfde trouwhartige toewijding en opoffering ten dienste van Vorst en

1) „ Het cijfer der deelnemers had (koe groot ' was het ?) nog grooter
kunnen zijn ," volgens de Kempenaer. De Natie was niet voltallig. —
Evenwel , voegt de redenaar er bij : „ wegende en niet tellende was de lijst
der deelnemers een eerelijst. Zelfs vrouwen en jonkvrouwen traden toe,
alzoo toonende dat liet in Nederland nog niet aan Cornelia's ontbreekt,
bereid en gezind de mannen bij hun strijd voor het vaderland, waarheid
en regt , te eeren en te kroonen."
Na de vermelding der nederlandsche Cornelia's, zou elke kritiek onheusch zijn.

^
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Vaderland bereid te vinden. — Ziedaar, Hoog Edel Gestr. Heeren, zoo ik
meen, de beteekenis van dezen dag gedenkwaardig voor u zelve, onvergetelijk voor uwe kinderen en andere nabestaanden , en vereeuwigd door
de stift van den kunstenaar, voor tijdgenoot en nakomeling."

Dus „ heden of morgen " een tweede ministerie van ZuylenHeemskerk. Ik anticipeer niet op de onvermijdelijkheid cash
quo eener boosaardige coalitie, in den zin en geest van '1849 ,
of eener anti-nationale factie , als in '1 866. Die dan leeft , die
dan zorgt. Ik twijfel er zeer aan of de erfgenaam mijner
politiek in koelen bloede het bedrijf zou willen herhalen ,
in onoverdachtheid gepleegd ; doch , hoe het zij , wij mogen
bij de Stembus niemand ondersteunen , voor wien een dergelijk
da capo de hoofdgedachte van staatsbeleid is 1).

1) Wie dit oordeel te hard vindt, doorbladere mijne van Junij tot
September, dat is, vóór de motie-Keuchenius geschreven Parlem. Stud. en
Achetsen, xxly— xxxS'III.

Reeds nu (want er is periculum in mora) beantwoord ik

gaarne de vraag in het Dagblad van 29 April.

„Practisch beschouwd, komt voor lederen belijder der Christelijk-historische
rigting bij de stembus de vraag hierop neder: „mag ik, waar ik zeker weet
„dat in mijn district een christelijk-historische candidaat de meerderheid
„niet zou verwerven , den radicalen candidaat steunen, of wel, ben ik niet
„ zedelijk tot het schragen der candidatuur van den conservatieven geest„verwant verpligt , en wordt niet onthouding in deze dagen een vergrijp
„ tegen het vaderland gepleegd? "
Ons schijnt het toe dat op deze vraag het antwoord niet twijfelachtig
wezen kan, gelijk dan ook , tot grooten zegen van het vaderlandsch belang,
in de werkelijkheid , al zij het dan ook eerst bij de herstemming , door de
kiezers, die wij hier op het oog hebben, in een zin gunstig voor de
conservatieven , werd beslist.
De heer Groen zou, naar onze meening, wél doen van op zijne beurt,
de eenvoudige vraag , die wij daar stelden , eens zoo duidelijk, dat voor
verschillenden uitleg geen plaats meer bleef , voor zijne vrienden openlijk te
beantwoorden. De stembus vraagt toch , na vele woorden , van de kiezers
een daad."

Een duidelijk antwoord? Zeer gaarne. -- In een land , waar
met politieke benamingen , nog meer welligt dan elders , gespeeld wordt , is voorzigtigheid dubbel noodig als men ons eene
vraag die , tegen de bedoeling, strikvraag worden kan , voorlegt.
Desniettemin zal ik een niet dubbelzinnig antwoord geven ,
waarmeê, naar ik mij vleijen durf, ook de interpellant zelf te
ereden zal zijn.
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Zijn wij, tegenover een radicalen candidaat , niet zedelijk,
al zij het clan ook eerst bij de herstemming , tot het schragen
der candidatuur van den conservatieven geestverwant verpligt ?
Van den conservatieven

GEESTVERWANT ?

Dit heb ik niet

ontkend.
Veeleer is het aanbevelen van conservatieve gastverwanten
de strekking van mijn schrijven aan de conservatieve partij.
In de zoogenaamde conservatieve partij zijn twee fractiën,
schreef ik , beide inconsequent; de eene aan de radicale, de
andere aan de christelijk-historische partij in beginsel verwant.
De ondersteuning mijner vrienden wordt gevraagd , al zij
het dan ook bij de herstemming.
Ik ga verder. Ditmaal zou , ook voor de eerste stemming,
door mij zamenwerking niet ongeraden worden gekeurd. Sedert
Junij 1866 is onze eigen rigting , helaas ! in haar personeel zoo
verkleurd en verkleind dat raadgeving om overal bij de eerste
stemming een eigen candidaat te stellen, in de tegenwoordige
omstandigheden ietwat overdreven zijn zou.
Of zal welligt te Alkmaar , tegenover den lofredenaar der
schoolwet-agitatie, dien ik , reeds in '1864, onzen voortreffelijken geestverwant genoemd heb , met een nec plus ultra
van staatsregtelijke dwaasheid, een eigen kandidaat worden
gesteld ? Zullen wij niet, terwijl wij onze zelfstandigheid
wenschen te hernemen, liever op het inlijven van dergelijke
conservatieve geestverwanten, als eigen. kandidaten , reeds bij
de eerste stemming , bedacht zijn?
Bedrieg ik mij, wanneer bij den toenemenden overmoed der
radicalen en modernen, ik onder onze conservatieve geestverwanten , dezen en genen der bestuursleden van de Algemeene
Kiesvereeniging rangschik?
Maar , let wel ! nu vraag ik : Is het bij de Stembus geoorloofd
blindelings af te gaan op hetgeen, door mij of een ander,
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aangaande wijziging der gevoelens van hen die jaren achtereen,
in de schoolkwestie tegenover ons hebben gestaan , beweerd
of ondersteld wordt ?
Zal er , in '1 869 , meer nog dan vroeger , om den schijn
eener belofte te ontgaan , ook geenerlei verklaring worden
afgelegd ? Zullen , noch kiesvereenigingen , noch kandidaten ,
eenig blijk geven van die mate van burgerzin (public spirit)
en van openhartigheid , zonder welke de uitoefening van het
kiesregt telkens meer een demoralizerend spel is van coteriën,
door wie de naam van partijen installig gemaakt , en het
vaderland, onder een zoogenaamd politiek overleg , dat op intrigeren en manoeuvreren uitloopt , aan de behendigheid dikwerf
van eerzuchtigen en fortuinzoekers prijs gegeven wordt?

Indien het Vaderland door regeringsbeleid gebaat en niet,
door quasi-politiek geharrewar , te gronde zal worden gerigt,
dan moet de bedriegelijkheid van partij-namen ophouden.
Nieuwe en echte partij-formatie is alleen verkrijgbaar door
onpartijdige toetsing der groote vraagstukken , die aan de
orde van den dag zijn.
Ook ditmaal zal het waarschijnlijk zijn „vox clamans in
deserto." Dit weet ik ook wel. Een stem in de woestijn.
Een veldheer zonder leger ben ik dikwerf genoemd. „De uitdrukking ", schrijft de hoogleeraar Buys , in zijne belangrijke
kritiek over de kieswet , „ zou nu beter passen dan ooit." 1)

1) „ Spottend is Mr. Groen vaak een veldheer zonder leger genoemd. De
uitdrukking zou — ook blijkens zijne laatste brochure — nu beter passen
dan ooit, maar wie waagt het nog daaraan het denkbeeld van spotternij te
verbinden ? Indien veldheer en leger gescheiden zijn, 't is omdat alleen de
veldheer stand hield."

Neen waarlijk, de toestand van „een veldheer zonder leger, omdat hij
alleen stand houdt," is niet lachverwekkend. Dergelijk stand houden is
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Indien mijne raadgeving in Nederland , onder mijn zoogenaamd
leger, nog eenigen warklank had , dan zouden onze kiesvereenigingen een duidelijk geformuleerd program hebben , als
vermaning en rigtsnoer voor de conscientie van hen , wier
candidatuur zich veiligheidshalve achter de kieschheid van een
met den eisch van het constitutionele staatsleven, jammerlijk
contrasterend zwijgen verschanst.
Dan zou er een ondubbelzinnig program zijn tegen de
algemeenheden der conservatieve en der liberale partijen.
In de constitutionele kwestie wete men dat de grondwettige
souvereiniteit van het Huis van Oranje , dat is , het zelfstandig
gezag van de Kroon , voor ons bovenal waardij heeft , omdat
ze , in de zamenvlechting van gezag en vrijheid, de slotsom
onzer volkshistorie mag worden genoemd.
In de koloniale kwestie . wete men dat voor de conservatieve partij veel als onwederlegbaar geldt , waaromtrent wij
nadere toetsing te gemoet zien.
In de onderwijs-kwestie (thans shibboleth) is een zeer
stellig vereischte , in een voor ons aannemelijken candidaat,
de hoofdzakelijke overeenstemming in hetgeen volgt.
De christelijk-historische rigting vraagt „rept voor allen, dus
ook voor den christen."

begeerlijk zelfs , vergelijkenderwijs met een veldheer die, omdat het leger
wijkt, het leger volgt. Diep betreurenswaard evenwel is dergelijk een bijkans
alleen staan , in een strijd over wat het meest aan het hart gaat. Welligt
had ook Dr. Jonckbloet geen ongelijk, toen hij , reeds vóór eenige jaren,
met edelmoedige meêwarigheid , den zoodanige (terwijl er op politiek terrein,
zoo dikwerf, ook in ons land en in onze dagen, comedie gespeeld wordt)
eerre tragische figuur genoemd heeft.
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Geen voorrang en uitbreiding van een openbaar onderwijs,
met een zedeleer zonder dogmatischen grondslag (la morale
indëpendante), waardoor de staatsschool, zoogenaamd neutraal,
in een, erger dan godsdienstelooze , in een geprivilegieerde secteschool der modernen , haar eigenaardige volkomenheid erlangt.
De scheiding van Kerk en Staat mag niet uitloopen op een
toestand , waarin het anti-christelijk beginsel , in den staatsvorm genesteld , tegen al wat aan het nederlandsche volk nog
heilig en dierbaar is , gekeerd wordt.
De voorwaarde van vrijheid is dat er, ook voor het volk,
tusschen de tweéderlei school vrije keus zij.
Het Evangelie moet in Nederland zijn vrijen loop hebben.
Aan de waardigheid èn van het christelijk volksbelang, èn
van de „bij uitnemendheid nationale " rigting, waarvoor wij
opkomen , gedachtig , is het ons niet te doen om aftroggeling
van een aalmoes. Wij vragen aan de Kamers en aan de Kroon,
niet als gunst , maar als regt , het handhaven der dierbaarste
vrijheden , eigendom der Natie , met het bloed der voorvaderen
betaald, in onze volkshistorie met onuitwischbare letteren
gegraveerd , en daaruit, als onvervreemdbaar , overgeboekt in
de grondwet.

Ook dit nog. — Bij de Stembus wenschen wij elk verwijt,
zooveel doenlijk , ter zij te stellen. We brengen niet in rekening
wat verkeerd was , maar verlangen waarborg voor de toekomst.
We vragen niet : of de beginselen nageleefd zijn.? maar slechts ,
of ze nog worden erkend 2 Alleen , wanneer men , om in het
dwaalspoor te volharden , het goede kwaad en het kwade goed
noemt, mogen wij niet terugdeinzen voor den pligt van een,
met zachtmoedigen ernst, desniettemin meêdogenloos verzet.

Voor regelmatige antikritiek , al ontbrak mij de tijd niet,
ontbreekt mij (zie blz. 4) een orgaan. Van goeden wil geef
ik gaarne een enkel blijk.
Mij is toegezonden de Nieuwe Goesche Courant van 13 Mei.
Ook dáár wordt de reden mijner met 4 Junij 9 866 geboren
oppositie enkel in de op 30 September gedane motie-Keuchenius
gezocht.
„Geheel de anti-revolutionaire rigting in Nederland heeft
toen getuigd tegen de houding van den heer Groen." Dit is
zoo. Exceptis excipiendis, werd ze plotseling, zelfs met weerzin
tegen haar eigen naam , conservatief-ministerieel. Dit schreef
ik zelf. Dit schrijft ook de heer Buys.
Er wordt herinnerd aan de Verkiezingen van 4868, als
blijk mijner toenmalige impopulariteit. Is aan de N. G. Cour.
niets bekend van wat ik, ter toelichting van dit bijkans alleen
staan , gemeld heb ? Ook niets , ter wijziging van hetgeen zij
verder oppert , omtrent hetgeen , te Arnhem en elders , plaats
greep ? niets omtrent de taktiek waarmed , niet enkel door
conservatieven , de ijver ten mijnen behoeve , als ongepast
en overtollig , tegengewerkt en gestuit werd ? heeft mijn
(volgens het Dagblad) „ongelooflijke" brief aan de kiezers
te Sneek , of heeft de ongelooflijke tweeslachtigheid en weifeling
van het Kabinet (zelfs toen , en toen vooral , omtrent wijzigingen

der schoolwet geheimzinnig) de veerkracht eener voor ernstigen
aanval op de staatsschool beduchte oppositie verdubbeld? —
Ook hier , gelijk in 9849, is het : „Zoo mijn bedrijf eene
bijdrage tot den val van een uiterst bouwvallig Kabinet geweest
is , ik heb er geen herouw van. Wat de stervensure verhaast
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heeft , had , bij een meer gezond gestel , middel tot levensverlenging kunnen zijn."
Insgelijks heb ik ontvangen het geschrift van den heer
Kremer, hoofdredacteur van de Nieuwe Arnhemsche Courant. —
Aldaar leest men, als kern van het opstel : „Tusschen antirevolutionairen en z. g. conservatieven berust het onderscheid,
in hoofdzaak , alleen op het iets meer of iets minder." -Desaangaande mag ik beknopt zijn. -- Een uitvoerig antwoord
gaf ik, bij anticipatie, ten jare '1849 , in het tweede vertoog
van Grondwetherziening en Eensgezindheid , onder den titel
De antirevolutionaire partij in haar beginsel en kracht.
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AAN DE KIEZERS.

I.
In elk district een eigen kandidaat.
Fen eigen kandidaat. Omdat dit voegt aan elke rigting die
zich van haar eigenaardigheid bewust is , en op het gewigt
van haar eigen roeping prijs stelt.
Neem een eigen kandidaat , zelfs waar gij geheel onbeduidend in getal zijt.
Gij wilt , in een district waar ge bijkans alleen zijt , uwe
stem niet verloren laten gaan.
Welnu , zij gaat minstens verloren , zoo ge u bij een der
onderdeelen van onze tegenpartij voegt.
Zij gaat niet verloren , wanneer gij , door uwe stem , al zou
het de eenige stem zijn, ten gunste van onze rigting, belijdenis aflegt.
Een eigen kandidaat. Maar wie is thans een eigen kandidaat?
Ook de conservatieve geestverwant. Ook hij die , ofschoon
in naam , lid van het tweedragtig gezelschap , desniettemin
behoort tot „ het nog niet tot bewustzijn gekomen smaldeel
van de anti-revolutionaire partij."

Een eigen kandidaat. Den zoodanige die , in de onderwijskwestie , op christelijk-historischen grondslag met ons eensgezind is.
Een eigen kandidaat. Niet uitsluitenderwijs dengene die sedert
lang als lid der christelijk-historische rigting bekend staat.
Sedert Junij 1866 is onze eigen rigting, helaas ! in haar
personeel zoo verkleurd en verkleind dat raadgeving om overal
bij de eerste stemming een eigen kandidaat te stellen , ietwat
overdreven zijn lou.
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Jen eigen kandidaat.. Menigeen was vroeger onze eigen kandidaat die, door bondgenootschap met het vrijzinnig conservatisme (aan het christelijk-nationaal onderwijs vijandig), dezen
titel verbeurd heeft. Daarentegen een eigen kandidaat is , ik
herhaal het, ook de conservatieve geestverwant , die met
cordaatheid den voorrang aan de vrije school , aan het christelijk-nationaal onderwijs toekent. Laat ons , terwijl wij onze
zelfstandigheid wenschen te hernemen , op het inlijven van

dergelijke conservatieve geestverwanten, als eigen kandidaten ,
reeds bij de eerste stemming, bedacht zijn.
Een eigen kandidaat zijn vrienden als J. J. Teding v. Berkhout ,
J. W. v. Loon, Lintelo de Geer, Gratama, J. de Neufville, Esser,
medestanders van niet twijfelachtigen stempel ; Gefken vooral ,
sedert dertig jaren voor de vrijheid van geweten onzen medestrijder. Maar ook de heer van Foreest, die , althans sedert
zijn advies van- 4 Dec. 11. , in beslistheid van , oppositie tegen
de staatsschool., voor niemand behoeft te wijken.

II.
Er is , voor ons , Bene wijziging in den toetssteen van eigen
kandidatuur.

Die toetsteen ligt nu in het te Utrecht • (in de Alg. Vergadering van Christelijk-nationaal onderwijs) als grondslag van
eensgezindheid , met niet twijfelachtigen bijval, aangenomen
program.
„Geen voorrang en uitbreiding van een openbaar onderwijs , met een
zedeleer zonder dogmatischen grondslag (la morale indépendante), waardoor
de staatsschool, zoogenaamd neutraal, in een erger dan godsdienstelooze,
in een geprivilegieerde seeteechool der Modernen, haar eigenaardige volkomenheid erlangt."
„Aan de waardigheid èn van het christelijk volksbelang, èn van de bij
uitnemendheid nationale rigting, waarvoor wij opkomen , gedachtig, is

bet ons niet te doen om aftroggeling van een aalmoes. Wij vragen aan
Kamers en aan de Kroon, niet als gunst, maar als rent, het handhaven
der dierbaarste vrijheden, eigendom der Natie, met liet bloed der voorvaderen betaald , in onze volkshistorie met onuitwischbare letteren gegraveerd ,
de

en daaruit, als onvervreemdbaar, overgeboekt in de grondwet."
Wilt ge nader formulering ? welnu , ook desaangaande was

te Utrecht geen verschil. Onze eigen kandidaat moet verlangen
herziening van Art. '194; zoodat het vrije onderwijs regel en
het staats-onderwijs aanvulling zij.
Aldus en met vernieuwden aandrang (bij de Stembus van
'1869 als bij die van 1861 en daarna) , als rigtsnoer ook voor
de herstemmingen , herhaal ik : „Laat niemand , die evangelische
volksopvoeding lief heeft, zijne stem geven zonder genoegzamen waarborg dat zijn ltandidaat, ter bescherming van het
christelijk-nationaal schoolonderwijs uit overtuiging bereid is."
Zonder aarzeling onderschrijf ik hoofdzakelijk, thans, gelijk
toen, wat in I86-1 door een mijner jeugdige vrienden op
ietwat scherper toon , en even daarom misschien duidelijker,
gezegd werd.
„ Om kort te gaan en een duidelijken en praktischen vorm aan onze
beschouwing te geven , eindigen wij met den raad aan allen, die ook het
staatkundig gebied van den christelijken zuurdeesem doortrokken wensclien,
die de vrijheid van kerk en school verlangen : Kiest noch „1 i b e r a 1 e"
noch „conservatieve" volksvertegenwoordigers, tenzij
gij u van te voren overtuigd hebt, dat gij, waar het de
heiligste belangen der Natie geldt, op hun medewerking
kunt rekenen. Houdt dit beginsel in zijne strengste consequentie vol, dat wil zeggen, ook al schijnt er hoegenaamd
geen kans van slagen, brengt liever geen stem uit dan
op een geheelen of halven tegenstander, en vooral past
nimmer de ellendige leuze toe: van twee kwaden den
besten; dus onthoudt u geheel en al bij herstemmingen,
waar noch A noch B aan de ons boven alles dierbare
zaak van het onderwijs wil medewerken."
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Om haar uitnemende vrucht ter constatering van eensgezindheid , mag de vergadering der Vereeniging voor Christelijk-nationaal onderwijs te Utrecht , op 19 en 20 Mei , met
dankbaarheid worden herdacht.
De Verklaring door de Hoofd-Commissie voorgesteld is , behalve wat Art. 23 aangaat, 1 ) eenparig goedgekeurd.
„Vooreerst, dat, TER EERLIJKE NALEVING VAN DE WET VAN 1857, IN
DEN ZIN EN GEEST WAARIN ZE TOT STAND KWAM, WIJZIGING VAN ART. 23,

24 EN 33 VEREISCHT WORDT ;
Ten anderen , dat AAN ELKEN MEER AFDOENDEN WAARBORG VAN GEWETENSVRIJHEID, WIJZIGING VAN ART. 194 DER GRONDWET ZAL MOETEN VOORAFGAAN.

De wijzigingen in art. 23, 24, 33 zijn vastgesteld in den
aangewezen vorm. 2)
Art. 23. Christelijke valt weg. Met 64 tegen 9 stemmen.
Art. 24. „Het openbaar onderwijzersambt is voortaan onvereenigbaar met kerkelijke bedieningen." Met 47 tegen 14.
Art. 33. Behoudens nadere redactie, moet het beginsel van
schoolgeldheffing , behalve voor onvermogenden , duidelijk worden uitgedrukt.
Omtrent Art. 194 der Grondwet is bij acclamatie besloten
dat „ de wijziging, onder welke redactie dan ook , hierin zal

I ) Behalve wat Art. 23 aangaat, is in den overdruk : Aan de kiezers
weggevallen. -- Eene drukfout die belangrijker zijn zou, indien ze niet
in het daarop volgende („in art. 23 valt christelijke weg. MET 64 TEGEN
9 STEMMEN " ) onschadelijk gemaakt was.
Herzeg 64 tegen 9! Ditmaal althans, zou ik bij dankhaar niet willens
en wetens liet onvoldaan hebben gevoegd.
2 ) Zie Ons Schoolicet-Program, p. 8.
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moeten bestaan dat het vrije onderwijs regel, het staatsonderwijs aanvulling zij.
Vooral over het woord christelijke (ofschoon de eenstemmigheid veel grooter bleek dan ik, reeds nu, mogelijk achtte)
is eene zeer ernstige en gewigtige gedachtenwisseling geweest.
Aan krachtige warspraak heeft het niet ontbroken. Wij vreesden een stilzwijgend bemantelen van tweedragt. Daarom hadden wij , ter wegneming van het bezwaar , als of men in het
bestrijden van de Hoofd-Commissie , om der omstandigheden
wille , uitermate schroomvallig behoorde te zijn , in hooger
eensgezindheid ons steunpunt gezocht.
Namelijk in het beamen van den te Utrecht, op 19 Mei,
aangenomen grondslag van eensgezindheid. 1)
Deze regtmatige volkskreet tegen de onverdragelijkheid der
openbare school , als secte-school der Modernen , en voor de
gewetensvrijheid , als rept ook voor den Christen, wordt,
thans uit den aard der zaak , rigtsnoer bij de Stembas.

I) Zie pag. 5.

KIESVEREENIGING ZUTPHEN.

Uit Zutphen schreef men dezer dagen aan de Middelburgsche Courant:
„ Het voornaamste nieuws in ons hoofdkiesdistrict is dat, behalve de
conservatieve kiesvereeniging „ Vaderland en Koning ," ook de anti-revolutionaire „Nederland en Oranje" den heer Schimmelpenninck van der Oije
kandidaat heeft gesteld. Of zij daartoe eenige aanleiding heeft gevonden
in eenige verklaring van den heer Schimmelpenninck omtrent de onderwijskwestie is niet bekend, maar zeker twijfelachtig. In tegenstelling van zijn
broeder, is de kandidaat tot dusver in 't geheel geen volgeling van Groen
geweest. Misschien hebben de anti-revolutionairen alhier ook willen bewijzen dat zij geen volgelingen van Groen zijn, door, tegen diens advies
in, den kandidaat der conservatieven te stellen."
Deze insinuatie eener zijdelingsche polemiek onzer eigen
vrienden verwerp ik. Geen oogenblik denk ik er aan dat , hetzij
in 't algemeen de kiezers in het district Zutphen, hetzij de
leden der kiesvereeniging Nederland en Oranje, met opzet,
om zich tegen mij te verklaren, een voor onze rigting niet
aannemelijken kandidaat zouden hebben gesteld.
Wél dacht ik , bij het vernemen van deze kandidatuur, dat
er eene vergissing in de voorletters kon zijn.
Dit is het geval niet. Dus moeten de kiezers te Zutphen
en wij allen die op zelfstandigheid prijs stellen, verlangen
dat de kiesvereeniging Nederland en Oranje bekend make
waarom zij dezen kandidaat, ook van ons eigen standpunt,
a anbevelenswaard

acht. •
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Stemt hij dan inderdaad met ons shibboleth overeen ? behoort hij waarlijk „ tot de aan ons territoir naastbij woonachtige
fractie ?" 1) Het zou een verblijdend teeken zijn van hetgeen
men genoemd heeft la transformation des partis. Maar , zoo
de vermeende aanbevelenswaardigheid slechts op algemeenheden berust, dan kan hij (voor de parlementaire loopbaan bij
uitnemendheid geschikt) niet zonder verloochening van beginselen door ons in de Tweede Kamer worden gebragt.
Dan wachte men zich te Zutphen voor een contract do
ut des met de conservatieve partij. Dan geve men tevens van
onze zucht naar medewerking met conservatieven, zoo ver
doenlijk, ook ditmaal een ondubbelzinnig blijk door de kandidatuur van een conservatieven

GEESTVERWANT.

Kiesvereenigingen zijn zeer nuttig; mits aan de beginselen
der rigting getrouw. Des te schadelijker, wanneer zij afwijken
van haar gedragslijn.
waar de afwijking in het oog valt, moet het openbaar
worden dat het kiezerspersoneel niet in een stemgeregtigde
kudde ontaard is, waarover de locale kiesvereeniging, naar
willekeur en met ter zijdestelling van algemeen erkende beginselen, beschikt.
Ook de aanbeveling eener kiesvereeniging moet ter toetse
worden gebragt aan de beginselen, in wier naleving alleen de
waarborg van heilzame kracht ligt.

1) Aan de Conservatieve Partij. III. 32.

ZOO ONVERWACHT!

In het nieuwe vrijzinnige Dagblad Het Vaderland leest men :
„De drie brochures van den heer Groen van Prinsterer , „Aan de Conservatieve partij ", zijn door de constitutioneelen in den lande met blijdschap ontvangen. En geen wonder. Want nimmer nog is de beginselloosheid
der mannen van het behoud met scherper dialectiek en onverbiddelijker
logica in het licht gesteld dan thans door het hoofd der anti-revolutionairen. De partij , die zich zoo gaarne de nationale bij uitnemendheid
noemt -- het wordt haar in duidelijk Hollandsch gezegd -- moet voor
goed van dien naam afstand doen , zij mag niet eens eene zelfstandige
partij meer heeten ; „ eene inconsequente fractie van het liberalisme",
ziedaar de eenige naam , dien zij dragen mag. Alles wat zij in de laatste
jaren gedaan heeft, haar houding ten aanzien van het onderwijs , haar
miskenning van de regten der volksvertegenwoordiging, haar beleedigende
tegenstelling van deloyale oppositie en nationaal kabinet, het wordt alles
een voor een op de weegschaal gelegd, gewogen en te licht bevonden.
Zelfs de koloniale politiek , de glorie der partij , nog onlangs in het program der Algemeene Kiesvereeniging zoo uitlokkend geschilderd , kan geen
genade vinden. „De discussie liefst te smooren , en waar dit niet mogelijk
is , de aandacht afteleiden van datgene waar het op aan komt" — ziedaar,
volgens den onverbiddelijken rechter , haar karakter.
Zoo wordt dan door den

man ,

dien men zooveel mogelijk ontzien heeft,

en aan wien door het nationale kabinet, toen liet reeds stervende was, nog
een bewijs van inschikkelijkheid met betrekking tot de onderwijs-questie
gegeven werd, een vonnis over de conservatieven geveld , harder en
strenger dan er immer in Nederland is uitgesproken. En , zoo als te verwachten

was ,

nog naauwelijks geveld, vindt het reeds alom in den lande

weerklank."

Over 't algemeen niet onjuist. Evenwel de door mij gecursiveerde verwijten heb ik geenszins , enkel of vooral , aan de
conservatieven gerigt. Ik heb niets verzwegen , ik heb veeleer,

ter waarschuwing en met billijkheid , doen uitkomen , dat wij,
christelijk-historische rigting , willens en wetens ingelijfd in
de conservatieve partij , geen regt hebben van aanklagt. „ Laat

ons de conservatieven daarover niet hard vallen. Ons voegt
geen beschuldiging , maar zelfverwijt." 1)
Doch zonderling is hetgeen onmiddellijk volgt.
,, Wel mogen wij liberalen dankbaar zijn jegens den doorluchtigen
bondgenoot, die zoo onverwacht onze partij heeft gekozen. De oppositie,
drie jaren lang door ons gevoerd tegen het kabinet van 66 en zijn vrienden in de Kamer, is thans op schitterende wijze gerechtvaardigd. Een
beroemd staatsman, die toch moeielijk voor een „radicaal" kan doorgaan,
komt uit eigen beweging aan de natie verklaren, dat men dat kabinet
en zijn regeringstaktiek heeft kunnen bestrijden, ook zonder daarom een
landverrader of een vijand van Vaderland en Oranje te moeten heeten.
Ziedaar juist wat wij verlangden erkend te zien."

Zoo onverwacht ! Dit bevreemdt mij in een artikel , waarin ,
met ongemeene helderheid , de aard en het gewigt der onderwijskwestie bij de stembus van 1869 in het licht gesteld wordt.
Zoo onverwacht ! Het is , zegt men , een rede van dankbaarheid , het is een blijde verrassing , dat ik zoo onverwacht
onze partij („ de partij der liberalen ") heb gekozen.
Zoo onverwacht! Deze verwondering verbaast mij.
Is de geschiedenis van het jaar 1866 ten eenenmale reeds
in vergetelheid geraakt ?
Is het onbekend dat ik aangeschreven werd onder de nietgoede burgers , onder de deelgenooten van de deloyale oppositie tegen het nationaal Kabinet?
Heb ik niet van de kabinets-formatie af, tot aan de bijeen-

j)T. a. pl. II. 13.
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komst der Tweede Kamer in December 1866, op mijn eigen
christelijk-historisch en anti-revolutionair standpunt, naast
de liberalen gestaan ?
Het is zoo , daarna heb ik mij , minder bezig gehouden
met de politiek van den dag. Evenwel heb ik de gelegenheid
niet verzuimd om , nu en dan , een beroep op het geheugen
der natie te doen ; wanneer men , ter vergóelij king van eigen
bedrijf, in onjuiste voorstellingen van het gebeurde steun zocht.
Een paar aanhalingen ten voorbeeld.
„Verbuigen, zoo min als verbreken van een grondwet, is aan een voorstander van onze beginselen vergund. Is het dan vreemd, zoo het mij
betreurenswaard scheen dat, in October 1866 , zoo menig een geestverwant de gelegenheid om een onwedersprekelijk bewijs te leveren van den
hoogera adel der christelijk-historische rigting ongebruikt liet? Is liet vreemd,
zoo het mij een reden van innige smart geweest is dat er oogluiking was,
tegenover een misgreep, waardoor, in schijnbaren ijver voor liet koninklijk gezag , de dekmantel eener ministeriële feil en aldus een steunpunt
voor de slechtste soort van ministeriële autocratie gezocht werd ? Is het
vreemd , zoo ik mij geërgerd en geschaamd heb dat men aan de liberalen
bijkans alleen de eer gaf der verdediging van de constitutionele regten,
en dat , ten slotte , onze rigting, ofschoon strenge redemeesteres, den
schijn had ook zelve de vrijheid zeer lief te hebben , o ja! doch alleen
wanneer en in zoo ver ze haar te pas komt?" 1)

Ook dit nog:
„ In 1866 scheen het aan velen onzer geestverwanten dat ik het Oranjeboven! verleerd had. Met al de kracht die men uit den vrijheidszin der
uitnemendste Vorsten van het nationale stamhuis ontleent , gaf en geef ik
op dergelijke verdenking ten antwoord : „ Ook de grondwettige souverei-

niteit van het Huis van Oranje (dat is , het zelfstandig gezag van de kroon,
waarvoor ik , jaren achtereen, tegenover den voortreffelijkste onzer liberale
staatslieden in de bres heb gestaan) heeft daarom alleen voor ons waardij,

1 ) In September 1867.
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omdat ze, in de zamenvleckting van gezag en vrijheid , de slotsom onzer
volkshistorie mag worden genoemd. Verdediging der vrijheid is bij uitnemendheid, ik zeg niet onze verdienstelijkheid, maar onze taak. " In

DIT

Oranje-boven ! alleen, ligt , voor de staatsregeling vau ons land, de liarn,onie van overheid en onderdaan , door liet liberalisme altijd te vergeefs
onder beurtwisseling van regeringloosheid en eigendunkelijkheid gezocht.")

Van de

waarheidsliefde der redactie

verwacht ik dus

van het Vaderland

eene rectificatie van het zoo onverwacht.

Ook billijkerwijs van het onze partij gekozen.
Met de liberalen koos ik op de constitutionele kwestie , de
partij van het rept.
Niet de partij der liberalen koos ik.
Toen evenmin als nu. Bij de Stembus van '1866 schreef ik:
„ Men heeft mij gevraagd (want ik word dezer dagen van allerlei snoode
ontwerpen verdacht) of ik verlangde dat de 39 leden die voor de motie
gestemd hebben allen in de nieuwe Kamer wierden gebragt ?
Neen. Ofschoon er onder geteld worden die ik niet gaarne zou missen,
is er , behalve Keuchenius, onder die 39 niet 66ii, die m. i. bij een eerste
stemming althans, onze candidaat kan zijn. -- Neen. Ik heb geen coalitie
met de liberalen op liet oog. Liberaal of conservatief is voor ons de vraag
niet. Thans zou ik gaarne zien dat in ons isolement onze kracht gezocht
werd."

Uit de 39, behalve Keuchenius , niet één ! Mij dunkt , dit
kan niet een onvoorwaardelijk partij kiezen voor de liberalen
worden genoemd.

1)

In Februarij 1868.

EEN CONTRA- ADRES.

Reeds heb ik (l. '10.) eervolle melding gemaakt van een
artikel in het Dagblad van 's Gravenhage.
Een Contra-Adres. Een antwoord op mijn ' Adres aan de
Conservatieve partij.
Een betoog, dat van welwillendheid jegens mij blijk geeft,
en waarin zelfs overeenstemming met mijn eigen karakterteekening van de conservatieve partij doorstraalt; doch waarin
de opportuniteit mijner begeerte naar opheldering bij de Stembes (ditmaal, zegt men, een moordziek verlangen) ontkend
wordt. Later, schreef ik , zou ik niet ongaarne op dit met
ernst en bezadigdheid geschreven vertoog opzettelijk ' terug
komen.
Zie hier de inleiding.

„Van vaderlandslievend standpunt zal ongetwijfeld wel geen wensch
natuurlijker en pligtmatiger zijn, dan die, welke naar een vereeniging van
alle, meer of min bevriende krachten, in den strijd onzer dagen tegen het
radica li sme op elk gebied, met klimmenden aandrang uitgaat.
De overtuiging vat bij de ernstigdenkenden toch steeds dieper wortel,
dat door de aanvallen, met toenemende stoutmoedigheid tegen elk begrip
van geopenbaarde godsdienst en tegen al het historisch eigenaardige des
volks door een alles ontkennende rigting beproefd, het geloof en de vrijheid met de orde en het gezag in gevaar komen. Aansluiting van alle
welgezinden moet daarom de reddingsleus wezen , die velen in dht leger
te zamen brengt, hetwelk den kamp tegen de dwalingen van het modernbewustzijn wil voeren.
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Staal in louter staatkundige beteekenis de éénheid maar al te dikwerf
de vrijheid in den weg -- gelijk men in Duitsehland daghelder kan aanschouwen -- in ethischen zin geldt het thans de vraag , om door éénheid
onder de anti-radicalen weder tot die ware vrijheid te komen , welke de
beschermster van het geloof en het gezag mag heeten , en alzoo als de
Engel des behouds vooral in onzen tijd moet worden begroet.
In het licht van 't heilzame van dat streven , hebben wij de telkens
duidelijker zich openbarende neiging tot gemeenschappelijk optreden onder
de verschillende behoudende rigtingen, ook in ons vaderland, met blijdschap
gade geslagen en van haar iets goeds voor de toekomst van ons volk
gehoopt en verwacht.
Wij waren daarbij van oordeel dat de nood der tijden vordert , dat

tusschen de anti-radicalen in hunne onderscheiden schakeringen vóór alles
sprake moet wezen van hetgeen hen vereenigt en niet van hetgeen hen
gescheiden houdt, even als bij een buitenlandschee krijg de vaderlandsliefde
tijdelijk' aan binnenlandsche geschillen een einde maakt.
De groote anti-radicale partij verkeert toch in oorlogstoestand en de
verhouding harer deelen onderling moet , dunkt ons , door de overweging
van dat feit geheel worden beheerscht.
Reeds vroeger stelden wij in het licht, hoe door zulk een confcederatie
van overigens volkomen zelfstandige rigtingen aan de eigenaardigheid en
het kenmerkende van geen harer iets wordt te kort gedaan , en dat elk
van haar binnen de grenzen van haar standpunt , vrijheid van beweging
behoudt, waardoor elk denkbeeld van beginselverloochening of van beginselverzwakking geheel wordt uitgesloten."

De hoofdgedachte is dezelfde die ik , in de laatste jaren
steeds met vernieuwden aandrang, op den voorgrond gesteld
heb. ' Aldus , bijv.
„De verhouding der partijen zal, nu de moderne rigting, met afwerping van elken sluijer, te voorschijn treedt, noodwendig verandering
ondergaan.
De ernst der tijden gedoogt niet dat elk vraagstuk nog langer aan,
persoonlijke ingenomenheid of antipathie ondergeschikt zij.
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In geheel Europa , en ook bepaaldelijk hier te lande (zelfs voor den
kortzigtigste is het nu zigtbaar), komen vragen op den voorgrond waarmeê
zijn of niet-zijn van godsdienst, regt en zedelijkheid op het spel is ; vragen
waarbij de onderscheiding van catholieke of protestantsche , of liberale,
of conservatieve , ja zelfs van thorbeckiaansche of anti-thorbeckiaansche
partij op den achtergrond raakt." 1)

Ook reeds in 1864, was er van coalitie spraak,

"Een aanstaande coalitie dus ?
Inderdaad. Een coalitie, met iedereen die het goede wil. Met iedereen,
met v. Zuijien, met v. Nispen, met Thorbecke vooral ook ; met iedereen,
zoodra en in zooverre hij, ter bescherming van geloof en gewetensvrijheid ,
tegen het zuiver liberalisme (socialisme en moderne theologie), dat ons
in School , in Kerk, in Staat, bijkans overmeestert, gezind is. — Coalitie,
zoo als ik ze, ook in de Kamer, beschreef." 2)

Ook in de Kamer. Namelijk den 28 September 1864, toen ik
tegen Art. 194 opkwam. Een streven naar coalitie voorzeker ,
doch , wierd ze op dezen grondslag geweigerd , ook voor geen
isolement was ik dan beducht.

„Omtrent mijne zucht naar coalitie kan men volkomen gerust zijn. Ik
ben niet tot werven of bedelen bekwaam of gezind. Ik heb niet, en ik
zoek niet kracht in deze Kamer; althans ik heb en ik zoek ze vooral
buiten de Kamer. Hier coaliseer ik mij telkens met iedereen die met mij ,
in de handhaving der volksregten, eensgezind is. Al stond ik alléén,
vooral indien ik alleen stond , zou ik mij , persoonlijk althans, niet beklagenswaard achten, omdat ik , bovenal in den strijd tegen de wet op het
lager onderwijs , overtuigd ben dat ik de banier ophoud voor geloof en
gewetensvrijheid van het nederlandsche volk."

1) dan de Kiezers, I. 27.
2) Parleys. Stud. en Schetsen, I. 23.
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Laat ons onderzoeken of mijne bestrijding van het program
der Algemeene kiesvereeniging, 1) al dan niet, met dit dikwerf
door mij uitgesproken verlangen naar vereeniging der welgezinden , uit alle rigtingen , op christelijk-nationalen grondslag, overeenkomt. Daarna zal het kunnen blijken of Adres en
Contra-Adres (in de hoofdgedachte, bij de Stembus ten rigtsnoer)
zamentreffen of tegen elkander gerigt zijn.

1)

Merkwaardig (hoewel gansch niet onverklaarbaar) is het vruchtelooze

der poging om , ter toelichting van het conservatief program , iets meer dan

niets te vernemen. Zie Aan de Conservatieve partij, ii. 13.
a. De constitutionele kwestie. — Er is geen spraak van.
b. De coloniale kwestie. — Uit mijne vier vragen wordt niet ééne beantwoord , zelfs niet die waarop ik nader heb aangedrongen : „Of gij niet
tegen het Kegerings-reglement en tegen de reeds tot stand gekomen verandering der toestanden , even onwettig als dwaselijk , reageert."
c. De onderwijs-kwestie.— Na het beweren dat de heer v. Foreest de openbare
school HANDHAAFT , mogen wij in het tweeregelig declaratoir geene verduidelijking der drie woorden à double entente te gemoet zien.

ANTI-RADICALE COALITIE.

In het voorjaar van 1866 had zich , tusschen conservatieven,
roomsch-katholijken en anti-revolutionairen (evenwel, vergeet
dit niet! zonder overleg of afspraak) een soort van coalitie,
niet als kunstgewrocht , maar als tot rijpheid gekomen vrucht
der omstandigheden , gevormd.
Een soort van coalitie. Op eene question brillante, waaromtrent ons verlangen aanvankelijk een zeer merkwaardigen
weerklank vond, tegenover de radicale en moderne rigting,
in elke andere partij.
De invloed eener dergelijke eensgezindheid kan voorzeker,
ook in 1869, veelbeteekenend, ja zelfs, hier en daar , beslissend
zijn bij de Stembus.
Maar dit is geene confederatie van de partijen.
Althans dit mag, niet leiden tot een onderlinge leverantie
van candidaten, waarbij men , over en weér, blindelings,
zonder eigen toetsing, in de aanwijzing berust.
Neen! gij moet mij aanbevelen een, ook voor mij , aannemelijk persoon , die mij niet vijandig, maar toegenegen en
althans eenigermate geestverwant zij ; den zoodanigen vooral
die niet tegen de hoofdgedachte waarop toenadering berust
(vrije ontwikkeling der Natie, ook op schoolgebied) gekant is.
Het kan pligt zijn bij de Stembus, ter weering van een
godloochenaar , aan een roomschgezinden christen, omdat hij,
als christen , ook geestverwant is , de hand te reiken. Aan den
medechristen ; niet evenwel aan den ultramontaanschen roomschgezinde , die , om zich in de verguizing van hetgeen door ons
vereerd wordt , te vermeijen , met halvering van authentieke
stukken , de historische kritiek ter zij stelt.
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Met de conservatieven mag evenmin, zonder voorbehoud,
zamenwerking zijn.
Zamenwerken met de conservatieven , met de conservatieve
partij , zullen , naar ik mij vlei , nu althans , onze vrienden
hebben verleerd.
Zamenwerken met conservatieven op christelijk-historischer
grondslag, ziedaar wat ik steeds begeerd heb. 1)
De conservatieve partij is , zoo beweert men , een deel der
drieledige groote anti-radicale partij.
Dit juist ontken ik.
Uit twee fractiën bestaat zij. De eene , de talrijkste , wel
verre van antiradicaal, is met de radicale partij in beginsel
homogeen. Ook thans, gelijk in 1864, is voor ons liberaal
of conservatief?? de vraag niet 2).
Eilieve , wie herinnert zich niet de donkere dagen vóór leersmis
1864 ! Wie , in de parlementaire wereld eenigzins te huis,
zou reeds hebben vergeten de onbetaalbare driedaagsche discussie over de nomenclatuur der partijen ! Wie denkt er niet
glimlachend aan , hoe het principiële verschil telkens meer
problematiek werd, en men , ten langen leste , afgetobt door
het zoeken naar een enkel denkbeeldige demarcatie-lijn , wanhopend uitriep : „ De liberalen zijn conservatief, evenzeer als
de conservatieven liberaal zijn."
Inderdaad, doch dit is nog niet een volledig signalement.
Voeg er bij : „De liberalen zijn radicaal, evenzeer als de radicalen
liberaal zijn. — Allen zijn ze schakeeringen van de revolutiepartij ; onderling verdeeld, maar tegen de christelijk-historische
rigting vereenigd op den bodem der volkssouvereiniteit 3).
1) dan de Conservatieve partij, III. 29.
2) Aan de Kiezers. II.
);,,,Over deze karakteristiek der partijen zie : dan de Kiezers. No xII. Het
Thoraeckianisme. — No. xIII. Of er eene Conservatieve partij is? -- No. xiv. Zou
echt-liberaal welligt radicaal zijn? — No. xv. Het Kolk achter en onder de kiezers.
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Gelijk liberaal en conservatief homogeen zijn , even zoo is
de liberaal aan den radicaal verwant..
Aan den radicaal? Voorzeker, want de betrekking ligtin den
geme. enschappelijken' wortel , in den radix , in de onbetwistbaarheid der stamgemeenschap, in den staatsregtelijken
familieband. In de volkssouvereiniteit of democratie , gelijk ze,
met woord en daad , verkondigd is , door de wijsbegeerte der
achttiende eeuw, en toegepast door de fransche Revolutie.
ik behoef niet te herhalen het velerlei kort begrip dat ik
telkens van leer en bedrijf dezer zoogenaamde partij gaf. De
conservatieven komen op het sleeptouw der revolutie , nadat
ze , als baanbrekers , hebben uitgediend. Zij gaven en geven
ons , als gematigd-liberalen , aan het liberalisme , en als groote
protestantsche partij, aan het ongeloof prijs.
Deze in beginsel radicale fractie kan niet een deel uitmaken
van een anti-radicaal verbond. Vergeet ook niet dat , onder
partijbenaming, zich te dikwerf, hier te lande vooral , waar
de beginsels steeds op den achtergrond staan , persoonlijke
antipathie of veete verbergt. De conservatieve partij, jaren achtereen, was het liberalisme in anti-thorbeckiaanschen vorm.
Wacht u , ditmaal althans , voor de conservatieven , voor de
conservatieve partij , in haar hij toeneming onverantwoordelijk
zamenvatten van hetgeen principieel onvereenigbaar is. Ditmaal althans , nu de schoolwetkwestie op den vooi'grond
geraakt is. Want ook zoogenaamde conservatieven zijn er —
zij maken welligt de groote meerderheid uit — die dweepen
met een voorrang en uitbreiding van een openbaar onderwijs,
dat van lieverlede aan de ongeloofspropaganda ten voertuig
verstrekt.

Wil men onze zamenwerking bij de Stembus , dan zal het
geraden zijn den conservatieven kandidaat niet uit de fractie
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te nemen , wier hoofdgedachte tegen al wat wij heilig en
dierbaar achten gekant is.
Dit is niet ondoenlijk. Steeds zijn er onder de conservatieve
partij enkelen geweest, in bedoeling en zelfs , meer dan zij
het wisten , in beginsel , met ons homogeen. Steeds heb ik ,
zonder mijn eigen standpunt te verlaten , hun de hand gereikt.
Aldus na 1853. Aldus na '1857. Nadat de conservatieve partij,
tweemaal (eerst in anti-thorbeckiaanschen , daarna in antipapistischen vorm) zich van ons bediend , en daarna tegen
ons gekeerd had.
Aldus ook in 1862, na de opkomst van het tweede kabinet
Thorbecke. Zoodra ik in de Tweede Kamer was terug gekeerd. Bij de algemeene beschouwingen over de Begrooting,
ben ik niet teruggedeinsd voor de vraag : „In welke verhouding staan wij tot het Kabinet , tot de behoudende partij en
tot de Natie ?"
„In welke verhouding g aan wij tot de

conservatieve panij? Van bond-

genootschap ? Neen j want ook nu, indien we iets vermogen , zijn we enkel
door

isolement sterk. En waarom ? Omdat deze eigene stelling, deze scherp

geteekende positie in de Kamer , dit vasthouden aan de eigenaardigheid
van het christelijk-historisch beginsel , ons, ik zeg niet met

de Natie (dit

mag, hier althans, niet meer), maar toch met een niet onbeduidend
gedeelte der Natie verbindt. Wierden wij met welwillendheid opgenomen
en ingelijfd in de conservatieven , wij zouden niets zijn dan eene fractie
van eene fractie der vrijzinnige partij. Onze conservatieve vrienden moeten
dit niet verlangen. Het zou, voor hen zoowel als voor ons, schadelijk zijn.
De geschiedenis is daaromtrent leerrijk. Het is gebleken dat, wanneer de
conservatieve partij zich aan ons aansluit, ook de meest geduchte minister
valt. Het is evenzeer gebleken dat, wanneer wij op het terrein der conservatieve partij geraken, de toenadering geen goede vrucht draagt.
Maar , zoo we geen bondgenootschap verlangen , goede verstandhouding,
zamenwerking, is in het algemeen belang onze hartelijke wensch. Er is
wederzijdsche sympathie. Zoo dikwerf de conservatieve partij aan het
traditionele , bijkans zou ik zeggen aan het sentimentele van haar vaderlandsche
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gezindheid , meer dan aan den eisch van gematigd-liberalisme, gehoor geeft,
zal er, ook zonder overleg of afspraak, zarnenwerking zijn."

Sympathie voor al wat ook voor onze rigting medegevoel
heeft , geen bondgenootschap. Ik heb er bijgevoegd : „ de
verstandhouding die ook wij begeerlijk achten, moet niet,
door onbillijke tegenwerking in hetgeen ons bij uitnemendheid
ter harte gaat, onmogelijk worden gemaakt."
Met zijne gewone scherpzinnigheid heeft Thorbecke (in dit

voor de photographie der partijen gewigtige parlementair debat)
met één enkel woord mijne , niet toenmalige slechts , maar
onveranderlijke gedragslijn jegens de conservatieve partij gekenteekend. — „ Ik zeg het in den besten , edelsten zin van het
woord : het was steeds den toeleg van den spreker , te werven
onder degenen die hij hield voor leden der conservatieve partij."
Aldus te werven. Tot een ander werven of bedelen ben ik niet
bekwaam of gezind. Dan sta ik liever alleen. Wel tot 'een werven
in den edelen zin van het woord. -- Gaarne , zeer gaarne
wil ik, met de aantrekkingskracht der christelijk-nationale
beginsels , aan den liberaal-conservatieven band ontwringen
al wie inderdaad met ons homogeen is.
Langen tijd heeft dit werven weinig gebaat. De orthodoxophobie was te sterk.

Langen tijd was de conservatieve partij slechts een inconsequente fractie van het liberalisme.
Later evenwel heb ik daarin , ten gevolge van den overmoed
der modernen, ontwaard ook een beter element. Een nog niet
tot bewustzijn gekomen smaldeel van de antirevolutionaire
partij.
De schrikbarende ontwikkeling van het ongeloof is , in dit
opzigt , heilzaam geweest.

In '1865 wees ik er op. Een zeer scherpzinnig staatsman,
de gewezen minister Dechamps , in Belgic , bepaaldelijk in de
onderwijs-kwestie onze gèestverwant , had , in een uitmuntend
geschrift, op hetzelfde verschijnsel de aandacht gerigt. Ik
maakte hiervan voor onzen gelijksoortigen toestand gebruik.
„jlutatis nzutandis geldt ook hier wat Dechamps van België schrijft.
„Une fraction du parti libéral est patriotique et chrétienne; des préjugés
l'entrainaient souvent loin de nous ; les réalités qui éclatent doivent l'éclairer
et la rapprocher. La constitution définitive du parti libéral rationaliste, de
la libre pensee, avec ses forces qu'on avait peu aperCues, son programme
longtemps caché, les projets qu'enfin il avoue et le but antichrétien qu'il
poursuii, cette constitution et cette révélation sont un grand biera: eiles
doivent déterminer la partie modérée et chrétienne de l'opinion libérale à
se séparer et à constituer, avec les catholiques constitutionnels, le noyau
des partis nouveaux qui doivent nous sauver.""
Lees , voor le parti libéral rationaliste „de moderne rigtinq," voor les
eatholiques constitutionnels „alien die , in welke gezindte dan ook , aan godsdienst en vrijheid gehecht zijn."

Ook reeds vroeger heeft orthodoxophobie of eenig ander misverstand enkelen , ofschoon inderdaad anti-radicaal , dat is ,
anti-revolutionair , gerangschikt onder liberaal-conservatieve
vlag.
Bij niemand is deze geestverwantschap met ons treffender
uitgekomen dan bij den heer van Foreest. In '1864 schreef ik :
„ Onze voortreffelijke geestverwant , de heer van Foreest , heeft ook
ditmaal weder door krachtige bestrijding van het liberalisme, onzen dank
verdiend Daarom juist zal hij het mij ten goede houden dat ik ook hem,
dat ik hem vooral, buiten het debat over de partij-titulatuur stel. Door de
uitnemendheid zelve van zijne redeneringen tegen de Revolutie , wordt
(daar hij zich onder de conservatieven rangschikt) de spraakverwarring tot
het nee plus ultra gebragt. Waarom ? .Omdat hij (schrijft de heer Buys) ,
voor de conservatieven optredende, eigenlijk zelf tot eene geheel andere
partij behoort." „Omdat," zegt de heer van hierop, „ gij geen conservatief
zijt, mAar een an(revolutionair."
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Geen conservatief; dat is, niet in den onder ons algemeen gebruikelijken zin. Conservatief zijt ge , o ja ! doch op christelijk-historischer grondslag, en hier te lande is conservatief enkel als titel van het vrijzinnig
conservatisme gangbaar."

Toen was de heer van Foreest bijkans alleen. Thans zijn er,
in en buiten de Tweede Kamer , meer conservatieve geestverwanten. In de zoogenaamde conservatieve partij verdoold
en verscholen ; kostbare bestanddeelen ter vorming van
een echt-nationale en tevens echt conservatieve partij , gelijk
ze steeds door ons beschreven en bedoeld werd. Desniettemin
staan ze , als medeleden van het „tweedragtig gezelschap ," ook
bij de Stembus met onze en hunne wederpartijders in hetzelfde gelid.
Maar wat zijt ge dan toch , gij conservatieve partij! in uw
thans aangenomen o f fcciëlen vorm , in uwe Algemeene kiesvereeniging en met uw dubbelzinnig, met uw veelzinnig program ?
„ Eene coalitie, eene monster-coalitie , welke zich conservatieve partij pleegt te noemen ," schrijft de hoogleeraar Buys.
Eene monster-coalitie! ik zou het woord niet hebben durven
gebruiken. Nu het gebruikt werd, vraag ik : is liet onjuist ?
Doch , om bij de zachter benaming te blijven , vergun mij
althans dat ik in het tweedragtig gezelschap , ter verduidelijking , op een tweedragtig duumviraat wijs en u vraag : welke

is de zedelijke band eener partij waarin de Kempenaer aan
van Foreest , de lofredenaar van schoolwet-agitatie, aan de
heftigste bestrijders van christelijk-nationaal onderwijs de
hand reikt.
Wij mogen niet , onbeziens , een conservatieven candidaat
aannemen van. eene Algemeene kiesvereeniging , die zich, naar
den eisch en als levensvoorwaarde van dergelijk een zonderling zamenvoegsel , achter dubbelzinnigheden verschanst. Een

do ut des, een wederzijdsche leverantie, zonder eigen keursteen ,
is niet genoegzaam. Iiet is een, om den triumf van het oogenblik, demoralizerend prijs geven van eigen beginsel. De conservatieve partij , indien zij zamenwerking begeert, moet ons
candidaten aanbevelen, voor ons aanbevelenswaard ; geestverwanten in de onderwijskwestie. Bijv. als de heer van Foreest;
als onze gezant v. Zuylen v. Nyevelt te Parijs ; als de ondervoorzitter der Algemeene kiesvereeniging , Mr. H. J. van der
Heim ; als Baron v. Zuylen v. Nyevelt te 's Gravenhage ;
indien het waarheid blijkt te zijn wat , omtrent hunne verandering van denkwijs , door velen beweerd wordt.

'silage,

28 Mei 1869.

POSTSCRIPTUM.
3e* Zeer erkentelijk ben ik voor de toezending , helaas ! eerst op
26 Mei , van zes (niet zeven) merkwaardige artikelen van de

N. Rotter-

damsclie Courant over Kerk en School. Gaarne had ik ze ietwat vroeger
gehad.
Eèrst onlangs werd ik er meê bekend. Niet zonder moeite verkreeg ik,
door tusschenkomst van een onzer ijverigste boekhandelaars, een exemplaar dat , in enkele nummers althans , van zeer vlijtige bestudering blijk
droeg.
In deze weken houd ik mij in 't algemeen aanbevolen voor tijdige
mededeeling van artikelen , óf over de onderwijskwestie in 't algemeen ,
bf bepaaldelijk tegen mij gerigt.
Tegen de hoofdgedachten , kom ik op , tegen de onjuistheid der tegenstellingen die Dr. Lamping ons voorhoudt.
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1. Tegenstelling van Kerk en School ? -- Neen ! tegenstelling van geloof
en ongeloof.
In Noord-Amerika zijn school en kerk , afzonderlijk , maar in gemeen overleg , aan christelijke opvoeding dienstbaar. In Nederland is
de vraag : bij de Stembus van 1869, of het ongeloof , door den Staat
gesteund , ter bestrijding van het Evangelie , meester zal blijven van
de volksschool ?
2. Tegenstelling van kerkelijke school en vrije staatsschool? Neen !
tegenstelling van de bijzondere, waar men onbelemmerd , en de staatsschool waar men aan band is.
Let eens op het misbruik dat Dr. L. van de terminologie maakt.
Volgens hem is de niet-vrije school die , waar men in het gebruik van
de heilige Schrift en in de trouwe voorstelling van de volkshistorie ,
in al wat tot eene christelijk-nationale opvoeding behoort , vrij is.
De vrije staatsschool is die , waar de wet verwijdering gebiedt van
alles wat tot het begrip des christendoms , van zijne waarheden , van
zijne feiten, van zijne geschiedenis , behoort.
De vrije staatsschool , is die welke al het christelijk-nationale verbiedt.
De vrije staatsschool is die waar men niet vrij is.

*** Aan mijne vrienden , wier hooggeschatte en geliefde naam bij
de Stembus , als een niet twijfelachtig middel van ralliement, begeerd
wordt, verzoek ik dringend de kiezers niet , door voorbarige weigering ,
in verwarring en verlegenheid te brengen.
Even dringend verzoek ik aan de kiezers of kiesvereenigingen zich
te onthouden van een evenzeer voorbarigen en , ter bereiking van
ons hoofddoel , welligt even nadeeligen eisch der aanvaarding van de
kandidatuur.
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GEDRUKT BIJ H. P. DE SWART EN ZOON.

AAN DE KIEZERS.

I.V.
De achtste Juni nadert. -- Christenen , voor zoo ver gij
eenig begrip hebt van den ernst dezer tijden , vergeet uw
eigen persoonlijke verantwoordelijkheid niet !
Gewigtig, bij uitnemendheid gewigtig ditmaal , is de beteekenis uwer uitoefening van het stemregt , overeenkomstig het
te Utrecht op '19 Mei, met ondubbelzinnigen bijval, aangenomen
program.
'1. herziening van art. '194 der Grondwet.
2. Voorrang van de christelijk-nationale boven eene helaas !
onder christelijke vlag niet-christelijke staatsschool.
1. Gewetensvrijheid. Ook in de volksopvoeding , niet als
een gunst , maar als een volksregt.
De mismoedigheid van menigen kiezer, zijn wat baat het?
begrijp ik.
Evenwel , als men de heteekenis van het votum in het oog
houdt , ontbreekt het aan geen antwoord.
Niet om het ministerie omver te werpen. Niet om het gevallen
kabinet , droeviger gedachtenisse ! weder op te rigten. Zelfs
niet bovenal (want ook hier begrijp ik uw veelbeteekenend
wat baat het ?) om een geestverwant in de Tweede Kamer
te brengen.
Neen ! uw geweten , met het volksgeweten homogeen, roept
u naar de Stembus , ter bereiking van een doel dat, reeds
door de invulling van het stembillet , bereikt wordt.
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Om , met betrekking tot de christelijke volksopvoeding, uw

geloof te belijden.
Om, zooveel van u persoonlijk afhangt , te doen uitkomen
dat er , op dezen martelaarsbodem ook onder de kiezers , menigeen is , die de knie voor den Baal dezer eeuw niet buigt.
Om aan den overmoed van de verdwaasde wijsheid dezer
eeuw het bewijs te geven dat er, welligt vooral , maar toch
niet enkel onder het volk achter de kiezers, eene Natie voortleeft , die zich , in de organisatie van de volksschool, tegen de
verbanning van het Evangelie , als sectarisch , verzet.

Hieruit volgt :
De verantwoordelijkheid van den Christen , die , gewaarschuwd , ditmaal met een : wat baat het ? te huis blijft.
Het belangrijke van het stemmen op een algemeen bekenden
voorstander van het christelijk-nationaal onderwijs.
Laat u niet begoochelen of overrompelen door eenig noodgeschrei , hoe aandoenlijk, van de Conservatieve partij. Zij
levere ons een aannemelijken kandidaat ; dat is , die de staatsschool bestrijdt, of, wilt ge , die ze , als de heer v. Foreest,
handhaaft.
Kiezers ! aldus eerst zal elk stembillet onzer talrijke , maar
al te dikwerf in hun mismoedigheid , tot in het ongeloofelijke
laodiceïstische vrienden kunnen medewerken om de onderwijskwestie , zoo als het behoort, uit het slijk der politieke
combinatiën en speculatiën wederom op te heffen tot eene
levensvraag , tot eene conscientievraag voor het Nederlandsche
volk.
Aan mijne vrienden , wier geliefde en hooggeschatte naam
bij de Stembus, als niet twijfelachtig middel van ralliement
begeerd wordt, verzoek ik dringend de kiezers niet, door
voorbarige weigering , in verwarring en verlegenheid te brengen.

5
Even dringend verzoek ik aan de kiezers of kiesvereenigingen
zich te onthouden van een even voorbarigen en ter bereiking
van ons hoofddoel , welligt even nadeeligen eisch eener aanvaarding van de kandidatuur.

V.
In de Heraut leest men:

,,,, Door vrees," schrijft de heer Groen, „voor een liberalen of radikalen
kandidaat mogen onze vrienden zich niet laten opdringen een zoogenaamden
conservatief, die in beginsel met den radikaal homogeen is."
Ik begrijp dit volkomen, want vele conservatieven zijn in waarheid
slechts inconsequente liberalen of radicalen, en zijn evenzeer gekant tegen
al wat ons dierbaar is als de liberalen. Maar nu verzoek ik den heer
Groen van Prinsterer dringend een antwoord te geven op de volgende
vraag , die ik alleen doe in het belang der kiezers.
Velen zijn overtuigd dat het hun pligt is in deze dagen hunne roeping als
staatsburgers gestand te doen. Zij mogen de handen niet in den schoot leggen ,
zij mogen zich niet aan de stembus onttrekken. Maar nu is er GEEN BANS IN
HUNNE PLAATS VOOR EEN ANTI-REVOLUTIONAIREN candidaat, en een liberaal

en conservatief staan tegenover elkander, beiden NIET homogeen met ONZE
beginselen.
Voldoet nu een kiezer aan zijne roeping, wanneer hij
onder dergelijke omstandigheden zich geheel onthoudt van
het uitbrengen eener stem?
Moet de kiezer te huis blijven en den strijd tusschen liberalen en
radicalen aan hen zelven overlaten, of moet hij voor een van beide
stemmen, en voor wien van de twee?
Ik geloof dat de heer Groen van Prinsterer met op deze vraag te antwoorden, velen eene groote dienst zal bewijzen."

Reeds gaf ik (N° II) aan de kiezers het antwoord.
Kies niemand van wien gij niet, op goede gronden , overtuigd zijt dat hij de voorkeur geeft aan de vrije school boven
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de staatsschool; dat hij dus eene aan de jammerlijke zinsneê
in Art. '194 tegenovergestelde verhouding van openbaar en
bijzonder onderwijs begeert; dat hij aldus met den op 19 eiei
te Utrecht vastgestellen grondslag van eensgezindheid overeenkomt.
Kies den zoodanige , uwen geestverwant , ofschoon hij conservatief heet.
Onthottd 7t als , bij herstemming met een liberaal, de
conservatief uw program niet beaêmt.
Onthoud n, ook dan. Menig liberaal is beter voor ons gezind
dan een conservatief uit de tegen ons gekante fractie.
Vergeet niet dat, in de bestrijding van de secte-school der
modernen , in de eerbiediging van het volksregt, van het
volksgeweten, ditmaal de voorwaarde der kandidatuur ligt.
Verwerp elke zamenwerking, wanneer beginsel-verzaking
gevergd wordt.
Verderfelijk is een schijnbare zegepraal bij de Stembus,
wanneer zij met prijsgeving van zelfstandigheid gekocht is.
De overmagt ligt niet in het parlementaire cijfer, maar in
de zedelijke kracht.
Iedereen beaêmt het dat, voor eene rigting die de schoonste
leuzen in haar schild voert , karakterloosheid aan zelf-vernietiging gelijk is.

VI.
Bij de Stembus van 1869 stel ik de motie-Keuchenius ter
zij. De kabinets-formatie v. Zuylen-Heemskerk daarentegen
mag niet ter zijde worden gesteld.
In de spraakverwarring en het oorverdoovend rumoer van
September '1866 en daarna is veel gezegd en geschied, waaromtrent thans oogluiking vergund is.
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Tegen de kandidatuur van den heer van Lijnden van Bandenburg heb ik dus geen bezwaar.
Wél tegen die van graaf Schimmelpenninck. Want de kabinetsformatie van '1866 is en blijft , nu vooral, ter toetsing van
elke kandidatuur, op den voorgrond.
Uit al hetgeen over deze noodlottige kabinets-formatie drie
jaren lang gezegd is , een enkel citaat van mij zelven , van den
hoogleeraar Buys en van M. D. van Otterloo.

1. Van mij zelven.
a. Onderwijs-kwestie.
„ Na de kabinets-verklaring in 1856 : „ zonder af te wijken van het beginsel der gemengde school waaraan sedert 1806 de Natie gehecht is,"
hebben wij tien jaren voor liet herwinnen eener gunstige positie noodig
gehad. Voor de nakomelingschap, vrees ik, zal het weggelegd zijn te weten
welk tijdverloop, na de kabinets-formatie in 1866, vereischt werd ter schoolwetherziening ; ik zeg niet, door onbeduidendheden in den zin eener behendige
agitatie-sussing, maar door voldoening aan de behoefte eener christelijke
Natie , in echt-nederlandschen zin."

b. Pol itieke moraliteit.
„Een da capo van 1856. Op meer prozaïschen trant , ik erken het;
daarom zou volkomen gelijkstelling onbillijk zijn. Daarom geldt a fortiori:
wat in 1864 door den baron v. Zuylen v. Nyevelt gezegd is:"
„ Gelooft men dat die episode onzer constitutionele geschiedenis veel heeft
bijgedragen om de waardigheid der Regering en haar zedelijken invloed te
versterken ? Gelooft men dat zij heeft gestrekt om het vertrouwen der Natie
op hare staatslieden en op de vastheid hunner beginselen te verlevendigen,
of zou hetgeen toen is gebeurd , niet welligt voedsel hebben gegeven aan
eene opvatting die, helaas , niet iederen dag ,meer algemeen wordt , dat er
op politick terrein eigenlijk geene eerlijkheid , geene waarheid is , dat
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hetgeen hier gezegd wordt geen ernst is ; dat men strijdt voor eene zaak,
niet voor de zaak zelve, maar om daarmede een doel te bereiken , en dat
dit doel , eenmaal bereikt zijnde, de ware staats-wijsheid gebiedt zich van
de vooruitgezette beginsels , waar het noodig of nuttig kan zijn , als van
een lastig kleed, te ontdoen ? Ik geloof het maar al te zeer."

2. De hoogleeraar Buys zag , in Junij '1866 , twee uitstekende
diensten van het Kabinet te gemoet.
a. Even als in 1853 , even als in 1856 , apaisement.
„Vooreerst, het smoren van de schoolroet-agitatie, welke vooral in het
laatste jaar een grooten omvang had verkregen. De liberalen mogen
regeren zoo als zij willen , zij zijn buiten staat die agitatie te bevredigen,
hunne protesten baten niets. Het staat nu eenmaal vast , dat zij de bevolking der lagere scholen voor de moderne rigting winnen willen , en die
meening zult gij in geen geval kunnen overwinnen. Welnu, sta uwe plaats
af aan de Heeren van de tegenpartij : een conservatief anti-revolutionair
Kabinet heeft in 1856 de schoolwel gemaakt; dat nu tien jaren later een
Kabinet van gelijken stempel, een Kabinet , waarin eenige hoofden van de
anti-schoolwet-coalitie zitting hebben, de verklaring kome afleggen, dat de
grondslagen , waarop vroeger die schoolwet werd gebouwd , onaantastbaar
zijn. Wat kunnen wij meer verlangen ?"

b. Ralliement en versterking van de uiteengescheurde en
in discrediet geraakte liberale partij.
„Bij deze dienst komt een andere. De conservatieven moeten ons al
regerende komen bewijzen , dat er werkelijk geen conservatieven zijn;
dat die naam , tot nog toe gevoerd , slechts een strijdleus was , welke
niemand meer in den mond neemt als eenmaal de vesting genomen is.
Er is in de laatste maanden veel kwaad gesproken van het liberalisme :
de heer Groen noemde het een versleten rigting en had de goedheid te
verklaren , dat de partij , welke die rigting was toegedaan, in staat van
faillissement verkeert. Mij dunkt de heeren van de andere partij zijn nu
beter dan wij zelven in staat, onze reputatie te herstellen."
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Wat dunkt u? zien wij, al dan niet in 1869, hetgeen Buys
in '1866, te gemoet zag?

3. Van v. Otterloo ontleert ik, uit een zeer merkwaardig
artikel van Julij 1866, drie alineas slechts.
a. Allusie op '1859.
„Waarom het te ontveinzen , niet zoo geheel zonder vrees zijn

we ,

dat

het met dit ministerie zal gaan, zoo als het met dat van 1856 is gegaan."

b. Aanwijzing der overeenkomst.
„Wat toch was toen het geval? De politiek van verzoening , de conciliante
politiek, zegt men nu, kwam er op neêr, dat het ministerie, verschrikt
door 't veldgeschrei in 't vijandelijk kamp aangeheven, bf niet regt wetende,
Of

niet durvende zeggen wat het wilde , kort na zijne optreding voor de

tegenpartij zwichtte , zich door deze in haar spoor liet drijven , daar
verder ging dan zij zelve had durven gaan, en zoo den vriend, tot wiens
bescherming 't was opgetreden, aan handen en voeten gebonden, aan den
gemeenschappelijken vijand prijs gaf. 't Schijnt dat velen ook nu . zoo iets
verwachten."

c. Precisering der eigenlijke reden van beklag.
„ Voor roomsch-katholieken en orthodoxe protestanten, — die toch zoo
onbeduidend niet in getal zijn, wat dunkt u ? zou voor hen 't ministerie
wel iets anders kunnen zijn dan partij-ministerie; niet omdat het niet wil
doen wat zij willen ; maar omdat liet juist doen wil wat haan felste tegenstanders verlangen ?"

Niets ontneem ik aan hetgeen ter aanprijzing van graaf
Schimmelpenninck , voor wien ik meermalen zelf hij de kiezers
opkwam , kan worden gezegd.
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(laar aan de kiezers van Almelo , voor wie de onderwijskwestie inderdaad conscientie-vraag is , laat ik beslissen of het
steunen der kandidatuur van een deelgenoot der kabinetsformatie van Junij '1 866 , met hun geweten overeenkomt ? of,
door hen, met zoo verregaande beginselverzaking, het weeren,
zelfs van een erger tegenstander dan den heer van der Linden,
niet al te duur zou worden gekocht?

VII.
Te Dokkum ben ik kandidaat.
Niet de kiesvereeniging, maar deze en gene verlangt verklaring , of ik al dan niet de kandidatuur aanvaard.
Ik zal thans niet doen wat ik , in den zin en geest der
kieswet, steeds zelf geweigerd en . in anderen afgekeurd heb.
Niet doen wat ik dezer dagen ten stelligste afried.
„Aan mijne vrienden , wier geliefde en hooggeschatte naam bij deStembu8,
als een niet twijfelachtig middel van ralliement, begeerd wordt, verzoek ik
dringend de kiezers niet, door voorbarige weigering, in verwarring en
verlegenheid te brengen.
Even dringend verzoek ik aan de kiezers of kiesvereenigingen zich te
onthouden van een evenzeer voorbarigen en, ter bereiking van ons hoofddoel , even nadeeligen eisch der aanvaarding van de kandidatuur."

Ik zal niet doen wat in lijnregten strijd zijn zou met mijn
schrijven aan Keuchenius in Junij '1866 : „ Doe later wat u
goed dunkt , maar thans , eene week voor de stemming ,
aldus de jammerlijkste verwarring te stichten en eene keus
met rijp beraad onmogelijk te maken , is u niet vergund."
ik zal het niet doen. Want ik erken dat mijn naam een
niet twijfelachtige vlag , een middel van ralliement is ; in
verband ook met de onvergetelijke bewijzen van welwillend-
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heid , om het christelijk-nationaal onderwijs , die ik op Frieschen
bodem in 1867 ontving !
Ik zal het niet doen. want ik weet dat mijn naam een
niet ongeschikte toetssteen is der al dan niet christelijk-nationale
gezindheid van het nog al gewijzigde district.
welligt verkrijgt men te Dokkum de meerderheid niet.
Duidelijk evenwel is het dat er , in de tegenwoordige
omstandigheden , gunstige kans is.
Wons , Schraard , Fernwoude , Gaast I het dáár en elders
gebeurde toont dat men in Friesland van de dwangmiddelen,
krachtens art. 194 der grondwet , in art. 16 der schoolwet
opgenomen , met gretigheid en tot in het ongerijmde gebruik
maakt. Dergelijk een ijver wekt veerkracht , wekt wêerstand,
en levert het bewijs dat het geslacht der vrije Friezen, waar
het de vrijheid der christelijke plichtbetrachting geldt , nog
niet uitgestorven en tegen intimidatie bestand is.
Triomfeert ge , dan is het zeer twijfelachtig of gij niet , door
mijn eventuele weigering , een niet te versmaden voordeel
verkrijgt.
Waarschijnlijk is het dat ik , eer buiten dan in de Kamer,
nog iets vermag.
Hebt ge eenmaal gezegevierd , dan is er , door uwe bij de
stembus georganiseerde kracht , op een tweede zegepraal des
te meer kans.
Wie zou durven instaan dat te Zwol , dat te Alkmaar , de
overwinning zal worden behaald !
Zoo niet , dan kiest ge welligt onzen uitnemenden Gefken ,
sedert dertig jaren, verdediger der gewetensvrijheid, vijand
van elke soort van slavernij , mijn veeljarigen vriend; die , in
1869, om zijn ontmaskering van het intimidatie-stelsel, een
blijk van erkentelijkheid onzer Friesche geestverwanten in
dubbele mate verdiend heeft.
Of misschien den kloeken lofredenaar der schoolwet-agitatie,
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v. Foreest , die , naar ik mij vlei , te Alkmaar door de christelijk-historische rigting, zegeviert. Althans niet door de verzekering van het Dagblad van 's Gravenhage omtrent 's mans
handhaving van de staatsschool. Zijn triumf door ons, na
eene neêrlaag in zijn eigen stad, zou een treffend bewijs zijn
dat ook een conservatieve geestverwant in de dankbare liefde
van het volk beteren steun heeft dan in de armzalige dubbelzinnigheden der conservatieve partij.

HOE DE HEER VAN FOREEST DE OPENBARE SCHOOL

HANDHAAFT.
Geen treffender voorbeeld van vleermuispolitiek bij de
Stembus , in de dubbelzinnigheid van het woord handhaven ,
dan het oordeel over den echt-nederlandschen redenaar , die ,
in de Tweede Kamer in December, aan het motto van schoolwetbestrijding , schoolwet-agitatie en religiestrijd, hulde gebragt
heeft.
Weinigen in den lande hebben er welligt op gelet. Schier

ongelezen blijft dikwerf in het Bijblad wat bij de Stembus
lezenswaard is. Ook onze christelijke maandschriften of weekbladen (behalve de Hoop des Vaderlands) hebben van dit
voortreffelijke advies, van deze christelijk-historische geloofsbelijdenis, of niet, of nauwelijks melding gemaakt.
Elk Nederlander en Christen, die , evangeliebelijder, op
evangeliebelijdenis prijs stelt, oordeele uit het advies zelf
of ik, omtrent dit schitterend exempel van parlementaire
welsprekendheid .en parlementaire cordaatheid, te veel zeg.

Mijn doel zal bereikt worden , wanneer ik , onder gestadig
citeren , de hoofdtrekken aanwijs.
a. Ondubbelzinnig uitkomen voor de volstrekte noodzakelijkheid eener herziening van art. 194 der Grondwet.
„Ik erken gaarne dat ik de agitatie niet alleen met klimmende belangstelling heb gadegeslagen, maar dat ik steeds groole sympathie voor haar
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heb gevoeld; en , zoo ik dan ook bij den strijd slechts toeschouwer ben
gebleven, het was zeer zeker niet omdat het vraagstuk mij niet ter harte
ging, maar alleen omdat liet oogenblik voor de volkomene oplossing mij
nog niet scheen gekomen te zijn. Die oplossing is, naar mijn oordeel ,
niet door schoolwetsherziening, maar alleen door (grondwetsherziening te
verkrijgen. Zoolang toch de Grondwet eischt dat overal, en dus ook daar,
waar liet bijzonder onderwijs volkomen in de behoefte voorziet, van over heidswege eene openbare school zal worden gesticht -- en het is, naar
mijn inzien, buiten twijfel dat de Grondwet dit voorschrijft --- zal er aan
het bijzonder onderwijs een zoo geduchte hinderpaal zijn in den weg gelegd
dat liet slechts met de uiterste krachtsinspanning zich hier en daar zal
kunnen staande houden."

b. Afkeuring van de halstarrigheid waarmeê zelfs de geringste
concessie geweigerd wordt door dit. kabinet.
„Voor grondwetsherziening nu, meende ik, was de natie nog niet rijp.
Of zij er thans rijp voor geworden is, zou ik niet durven beslissen en ik
eisch dan ook volstrekt niet van de Regering dat zij een voorstel tot grondwetsherziening doe of belove, .maar dit is mijne grief dat zij halstarrig
weigert zelfs de geringste concessie, ook zoodanige als de Grondwet
toelaat, aan de voorstanders der bijzondere school te doen, dat zij zelfs
niet tot de wijzigingen in de schoolwet, die de Minister Iieemskerk voorstelde, gezind is, waardoor ik gaarne erken dat aan enkele bezwaren zou
zijn te gemoet gekomen. Die houding zal mij nopen om aan den !Minister
van Binnenlandsche Zaken mijn vertrouwen te ontzeggen."

Door het voorstel Heemskerk zou aan enkele bezwaren te
gemoet zijn gekomen. Zoo het niet eerst in de stervensure .. ;
zoo de geheele houding van het kabinet ... ; zoo , doch hierover
wordt, welligt naar den eisch der conservatieve sympathién,
met parlementaire takt en kieschheid, het stilzwijgen bewaard.
c. Onbegrijpelijkheid der stelselmatige voorkeur aan een staatsonderwijs , dat , uit den aard der zaak , al wat christelijk en
nationaal is , uitsluit. Immers enkel op de vrije school , behoeft
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niets achter te blijven wat op eene goede volksschool behoort.
Waarom dan juist het betere , zooveel doenlijk, belet`'

„Inderdaad , ik begrijp dien stelselmatigen tegenstand tegen het bijzonder
onderwijs in een vrij land als het onze niet, en dat te minder nu de Staat
door allerlei consideratien en verpligtingen, die voor particulieren niet
bestaan, in liet daarstellen van waarlijk goede scholen wordt belemmerd.
Ik vraag toch, wanneer op de staatsschool de geschiedenis des vaderlands,
om niemand te kwetsen, niet of slechts gebrekkig kan worden onderwezen,
wanneer daar, om ieders godsdienstige begrippen te eerbiedigen, bij het
toenemen van liet ongeloof, meer en meer alle godsdienstige opvoeding
moet worden achterwege gelaten, is dan het stichten van scholen eene
taak die de Staat zoo uitnemend kan vervullen dat men de poging van
anderen om die op zich te nemen , zooveel maar immer mogelijk moet
i.egengaan ?
Behoorde men niet veeleer de pogingen toe te juichen en aan te moedigen van hen die betere scholen kunnen stichten, omdat daarop niets behoeft
achterwege te blijven wat op eene goede volksschool behoort? Immers op
de bijzondere scholen wordt men door geenerlei verpligting van neutraliteit belemmerd bij het onderwijs in eenig leervak. Niets belet er om het
verstand met alle nuttige kundigheden te verrijken en de vrees van iemands
godsdienstige begrippen te zullen kwetsen, behoeft er niet te weerhouden
om de ingeschapene neiging van het menschelijke hart om God te leeren
kennen, naar de bevatting van het kind, te bevredigen."'

d. Verschil tusschen de schoolwet van 1 857 en de schoolwet van 1806.

„Is het dan ook inderdaad wel te verwonderen dat zich , bij een godsdienstig volk, ingenomenheid met de bijzondere school en agitatie tegen de
gemengde school openbaart, nu het meer en meer duidelijk wordt dat de

school van 1857 eene geheel andere dan de school van 1806 is, nu men
meer en meer begint te begrijpen dat , wat er op vele plaatsen -- dank
zij . den godsdienstzin van de Nederlandsche onderwijzers -- nog van godsdienstige opvoeding op de staatsschool gevonden wordt, daar eigenlijk aan-

96.
wezig is in strijd met de wet, dat het er alleen oogluikend kan worden
toegelaten, en dat in ieder geval slechts klagten van enkele ouders behoeven
te komen, om het er geheel van te verbannen."

Hier spreekt de kleinzoon van van der Palm. Hier wordt,
met een qui bene distinguit bene docet,') de geheele circulaire
van het Nut van 't Algemeen (die op schijnbaar hartstogtelijke
omsluijering eener dubbelzinnigheid neêrkomt) na Kuypers
meesterlijk vertoog, andermaal vernietigd. Hier is een protest
tegen het misbruik der leus : „ opleiding tot alle christelijke
deugden," in eene wet waarbij (met terzijdestelling van het
specifiek christelijk-protestantsche, door den wetgever van '1806
bedoeld) Israëliet en Christen niet slechts, maar iedereen op
de school gelijk regt heeft.

e. Volkomen neutraliteit, dat is godsdiensteloosheid, als het
kenmerk der hoogste voortreffelijkheid van de staats-school.
Daardoor alleen wordt zij voor allen , ofschoon ongenoegzaam,
bruikbaar. Daardoor alleen is zij een (voor alsnog, op , helaas!
uitgebreide schaal) noodzakelijk kwaad.

„Ik weet wel, de voorstanders van de wet van 1857 werpen de beschuldiging dat er geene godsdienst op de school zou mogen zijn met warmte,
niet verontwaardiging van haar af, maar ik zie inderdaad niet in met welk
regt men kan beweren dat, op eene school die volkomen neutraal moet
zijn, waar ieders begrippen moeten worden geëerbiedigd , waar niets mag
worden gezegd waar andersdenkenden zich aan zouden kunnen ergeren,
de begrippen niet zouden behoeven te worden geëerbiedigd van hen die
aan geen God meer gelooven ? En men vergete het niet, het snel toenemend getal van dezulken is nu reeds grooter dan welligt menigeen denkt.

1 ) Alleen door juistheid van uitdrukking wordt spraakverwarring verhoed.
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Met welk regt zal men , in een land waar geene heerschende godsdienst
bestaat, waar Staat en Kerk gescheiden zijn, van Staatswege eene soort
van schoolgodsdienst invoeren en aan het onderwijs eene zekere godsdienstige rigting geven , waarmede misschien velen zullen tevreden zijn , maar
waarin allen die meer , of minder , of iets anders gelooven, niet wenschen
dat hunne kinderen zullen worden opgevoed ?
Neen , zal de openbare school , — zoo als de wet wil — volkomen
neutraal zijn , dan moet zij eene school zijn , zonder eenige godsdienst hoegenaamd, en het is om die reden dat ik haar, als een noodzakelijk kwaad,
alleen daar waar het bijzonder onderwijs te kort schiet, zou wenschen te
behouden."
Volkomen neutraliteit, zoodat „alle, volstrekt alle vermelding

van iets dat naar godsdienst zweemt , verboden zij," is de
eisch der wet ; is een noodzakelijk kwaad, is de jammerlijke
waarborg tegen ergeren toestand. Volkomen godsdiensteloosheid is de hoofdgedachte van van der Brugghen geweest.
Vóór '1848.

„ Wij zullen niet ophouden er op aan te dringen , als op den éénig
mogelijken , den éénig billijken uitweg. De Regering kome er toe, om
alle, volstrekt alle vermelding van iets dat naar Godsdienst zweemt , op de
openbare scholen te verbieden; maar daarentegen , als de opening eener
door die hermetische sluiting des te noodzakelijker geworden veiligheidsklep,
de handen vrij te laten aan het bijzonder onderwijs."
In '1857.

„Opleiding tot christelijke deugden kan en mag , op de gemengde scholen,
in geen anderen zin worden opgevat dan dat alle leerstellige en dogmatische bestanddeelen, alles met één woord wat tot het begrip des Christendoms, van zijne waarheden, van zijne feiten, van zijne geschiedenis
behoort, van de gemengde school verwijderd moet blijven."
Naast deze neutrale , naast deze volkomen godsdienstlooze
school, had van der Brugghen op pligtbetrachting van de Hervormde kerk rekening gemaakt.
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Onder deze twee voorwaarden : in de godsdienstelooze school
allerminst eene voor allen zaamgeflanste , valsche godsdienst ;
buiten de school verdubbeling van echt-christelijken invloed,
was in de neutrale school , als noodzakelijk kwaad , desniettemin
opleiding tot alle christelijke deugden denkbaar. Dan kon in
het woord christelijke eene (ofschoon staatsregtelijk misschien
niet meer aannemelijke) belijdenis van het nederlandsche volk,
eene hulde aan het Evangelie worden gezien.
Te weinig had onze vriend, door illusiën bedwelmd , op
de actualiteit, waarvan telkens bij hem spraak was , op de
rigting en de kracht van den tijdgeest , ook in ons vaderland ,
gelet.
Opgenomen in de antichristelijke atmosfeer onzer dagen ,
heeft het woord christelijke alleen gediend.
Eerst, en ook thans nog, om, als steunpunt voor de gevaarlijke dienstvaardigheden der praktijk, de veerkracht ter oprigting van bijzondere scholen , die van der Brugghen te gemoet
zag, tegen te gaan.
Later, en bij toeneming , om den weg te banen voor een
toestand , waarbij de openbare school, als geprivilegieerde
secte-school der Modernen , een krachtig werktuig ter ontchristelijking van het nederlandsche volk wordt.

Hiermede zal ik kunnen volstaan ter aanwijzing in welken
zin de heer v. Foreest op handhaving der openbare school
bedacht is.
Ik noemde hem lofredenaar der schoolwet-agitatie. Ten
bewijze dat ik niet te veel zeide , lees hier gedeeltelijk het
slot van zijn advies.
„Mei vreest tweedragt van de bijzondere scholen. Ik antwoord : bevorder t
dan welligt de gemengde school bij uitnemendheid de eendragt in liet
vaderland en is liet niet met zekerheid te voorspellen dat , zoolang men

to
haar blijft opdringen , zij een duurzame twistappel zal zijn , eene bron van
klimmende spanning en onrust ?
Men wil door de gemengde school verdraagzaamheid bevorderen, maar
bedenkt men wel tot welken prijs ? Door het opkomend geslacht te versenigen op scholen die geen opvoedingsplaatsen zijn , maar inrigtingen waar
men, om der neutraliteitswille, de opvoeding verwaarloozen moet; op scholen,
waar niet, zoo als behoort, al de vermogens van het kind harmonisch kunnen
worden ontwikkeld, maar waar men het verstand ontwikkelt ten koste van
het hart en van het godsdienstig gevoel ; op scholen waar de geschiedenis
van het vaderland meer en meer tot de verbodene leervakken zal gaan
behooren ; op volksscholen , in één woord die meer en meer dreigen te
worden scholen zonder godsdienst en zonder volkshistorie. Voorzeker, om
hartstogt te mijden, breekt men de ziel. Maar de ziel van het Nederlandsche volk is nog niet gebroken en dat blijkt uit de toenemende
agitatie die zich in den lande openbaart.
„Neen, ik zeg liet met innige overtuiging de schoolwets-agitatie is niet
de poging van de eene of andere politieke partij om zich van het bewind
meester te maken, zij is evenmin de poging van de eene of andere gods-

dienstige partij om aan de openbare school haar neutraal karakter te outnemen , maar de schoolwets-agitatie is eerre beweging die voortspruit uit
het ontwakend volksgeweten en uit ontwakenden vrijheidszin ; eerre beweging
die haren oorsprong en haar voedsel vindt , in twee bij uitnemendheid
nationale karaktertrekken : godsdienst en vrijheidszin. In godsdienstzin , die
liet niet langer lijdelijk kan aanzien dat wij , uit eerbied voor elkanders
godsdienstige begrippen, er meer en meer toe komen om het opkomend
geslacht op de scholen zonder eenige godsdienstige begrippen te laten
opgroeijen. In vrijheidszin , die niet dulden wil dat de ouders in het heilige
rept om hunne kinderen naar hunne eigene zienswijze te doen opvoeden ,
door de concurrentie der staatsschool, meer dau in eene beschaafde maatschappij noodzakelijk is , zullen worden belemmerd.
Dat is de ware aard der schoolwets-agitatie."

** Of de heer v. Foreest , geprononceerd voorstander van het kalluur-

stelsel, voor ons een aannemelijke kandidaat is?
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Desaangaande geef ik het woord aan den heer N. G. PIERSON.
„Er zijn conservatieven die ter goeder trouw gelooven dat het kultuurstelsel voor Java het beste stelsel is en alleen op dien grond de partikuliere industrie niet wenschen te bevorderen. Maar de zoodanigen zijn
gemakkelijk van de anderen te onderkennen en welbeschouwd behooren
zij eigenlijk in het conservatieve kamp niet volkomen te huis. Niet een
verschil van beginsels , maar een verschil van inzicht, maakt lien tot onze
bestrijders. Hoe is uw oordeel over het batig slot? Ziedaar de eenvoudige,
maar veelomvattende vraag, welker beantwoording een schifting ouder de
conservatieven te weeg brengt .... Eischt gij alles wat gij krijgen kunt ?
Of zijt gij bereid tot belangrijke opofferingen, wanneer die noodig zijn
om aan Java te geven wat Java toekomt ? Hij die in laatstgemelden zin
antwoordt, is geen conservatief in den gewonen zin. Reeds mogen wij hem
ten deele onder onze geestverwanten tellen:'

OVER EN VAN KEUCHENIUS EEN WOORD.

Zou zelfs de naam van Keuchenius in het moederland,
bij de Stembus van '1869, in vergetelheid geraakt zijn?
Zoo dacht ik. Evenwel, na mijn derde brochure aan de Conservatieve partij ,, was voor mij, nu iedereen zweeg, wederom
spreken min voegzaam. want, uit het N. Bataviaasch Handelsbiad is thans overvloedig gebleken : „Keuchenius, als hij
zelf aan het woord is , behoeft mijne verdediging niet."
Intusschen , voor de eer der christelijk-historische rigting ,
verheug ik mij over het krachtig getuigenis van mijn vriend
Dr. Schwarz , die , al is het dat hij , ook thans nog, de motie
niet goedkeurt, désniettemin diepgevoelde verontwaardiging
over de taal der wederpartijders van onzen voortreffelijken
geloofsgenoot niet verbergt. Naar aanleiding van mijn opstel
over de Conservatieve Journalistiek , schrijft hij :
„Ik heb .de bekende motie van den heer Keuchenius toen zij voorgesteld
werd niet goedgekeurd , en kan ze ook nog niet goedkeuren , maar wat is dit
vergeleken met de eerlijke , mannelijke en echt christelijke taal, ` die hij
tegenover zijne belagers doet hooren ! Men zoude het gebeele geschrift van
den heer Groen moeten afdrukken , zoo men het bewijs wilde leveren , dat
ook het Dagblad van ' s Gravenpage den heer Keuchenius schandelijk heeft
gelasterd. Zeg niet dat ik te sterk spreek , het is onmogelijk de artikelen
van den heer Keuchenius te lezen zonder van verontwaardiging te gloeijeu.
Ik beken ronduit , dat ik voor een oogenblik als beneveld

was ,

toen ik de

schandelijke aanvallen in het Dagblad van 's Gravenpage had gelezen. Ik
wist dat Keuchenius een waarachtig Christen was, en daarom niets wezenlijk gemeens en laags kon hebben gedaan ; evenwel de schijn was tegen
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hem , en ik begon te vreezen, dat hij door den vorst der duisternis was
overweldigd geworden en tot dulybelhartigheid en onoprechtheid afgedaald. Ik
was aan het twijfelen geraakt , en terwijl ik de beschuldiging in het Dagblad
volstrekt geen geloof schonk , deed het mij echter leed ze niet te kunnen
oplossen. Wanneer men nu de repliek leest, dan ziet men dat het Dagblad
Keuchenius wetens en willens heeft verdacht gemaakt, en dat het nu behendig
gebruik maakt van de belofte van den heer Keuchenius om nog eenige
verdere toelichting te geven , om zich van den strijd af te maken met de
verklaring : „ deze toelichting zullen wij afwachten , om te overwegen of er
ook soms nog eenige aanleiding bestaat om op de zaak terug te komen."
Wanneer men de brochure van den heer Groen heeft gelezen, dan komt
men voorzeker met hem tot de slotsom : „ Om dit te durven schrijven
wordt, ik erken het , eene overvloedige mate van moed vereischt; doch
laat ons ook nu in het oog houden, dat er eene soort van dapperheid
is, welke, zoo als de heer Huët zeer ter snede er bijvoegt, in liet woordenboek van den heer Groen den naam van overmoed der verlegenheid draagt."
De conservatieve, de partij boven alles plaatsende redactie van het

Dagblad van 's Gravenpage kan den openhartigen , mannelijken, het Evangelie boven alles verheffenden Keuchenius niet verstaan , kan hem niet naar
waarheid beoordeelen , kan hem geen regt laten wedervaren. Dit verontschuldigt eenigzins het Dagblad, maar maakt het tevens voor den Christen
onbruikbaar."

Een woord van Keuchenius (ook op onze vergadering te
Utrecht , door mij overgenomen) ter waarschuwing tegen

alliantiën bij de Stembus.
„De toekomst van Nederland en Indië wordt hoofdzakelijk beheerscht
door de kracht, die de christelijk-historische rigting betoonen zal om zich
te ontworstelen aan de vernederende rol van dienares , speelbal en werktuig
der conservatieve partij en zich te verheffen tot eene ZELFSTANDIGE partij ,
waarbij uit iedere , naar verversching en vernieuwing uitziende partij , van
welke benaming ook , zich aansluit al wie eerbied heeft voor waarheid en

godsdienstzin , en in verband daarmede voor vrijheid en regt."
3 Junij 1869.
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DE ACHTSTE JUNIJ.
Omtrent de uitkomsten der Stembus is mijne verwachting
niet hoog gespannen.
Het ontbreekt der christelijk-historische rigting minder aan
kracht dan aan leiding.
Ik zeg er thans niet meer van. Ligt wierd ik te scherp.
Een neërlaag van de conservatieve partij, waardoor de
vereeniging van het zedelijk-onvereenigbare uiteen springt, is
de voorwaarde en zal welligt het begin zijn van een door
opregtheid gezuiverden toestand, waarin de belangrijkste
vraagstukken kunnen worden behandeld zonder bijoogmerken
en beslist met een, ook naar de uitspraak van het volksgeweten , nationalen bijval.

Wat ik bij de Stembus van 1868 beoogde , is thans gelukt.
De onderwijs-kwestie is thans -- als . de vraag waarin zich
de strijd van geloof en ongeloof, van regt en vrijheid voor
allen, tegenover liberalistischen gewetensdwang belichaamt —
levensvraag , conscientie-vraag , christelijk-historische volksvraag; voorwerp eener schoolwet-agitatie, die door geen parlementaire of ministeriële , hetzij willekeur , hetzij schijnbare
welwillendheid , gesmoord wordt.

DE WARE AMALEK.

Het dubbelzinnig gebruik dat door de conservatieve partij
van het woord handhaven gemaakt wordt , is eene , in haar
jammerlijkheid , weinig doeltreffende taktiek.
Een kunstgreep tegen geen oogenblik nadenken bestand.
Iedereen begrijpt dat er, tusschen handhaving van hetgeen
iemand , als onberekenbaren zegen , bewonderenswaard keurt ,
en handhaving van hetgeen een ander , bijv. van Foreest , als
noodzakelijk kwaad, handhaaft en verafschuwt , eenig verschil is.
Deze dubbel onhandige behendigheid geeft voedsel aan de
gedachte , als of er een talrijke partij in het land is , die de
slooping van het openbaar onderwijs bedoelt en de noodzakelijkheid der handhaving van de staatsschool niet inziet.
Aldus geeft de conservatieve partij aan valsche beschuldigingen tegen ons kracht. Zij begrijpt niet dat zij aan
Dr. Lamping een voorwendsel in de hand speelt om , op grond
van het levensgevaar der staatsschool , de aanbidders van het
gouden kalf in onheiligen gloed te ontsteken voor het behoud
van hun afgod.
Even kwalijk gezien is het , wanneer de conservatieve
journalistiek de nationale levensvraag verlaagt tot de proportiën van haar eigen politiek ; omverwerping van dit Ministerie , wederoprigting van het gevallen Kabinet, agitatie-sussing.
Of meent ze dat dit alles (louter zegeningen in haar, niet in onze
schatting) van ons te koop is voor eene enkele wijziging , voor
eene miniatuur-wijziging in de schoolwet ? voor het apaisementkluitje , waarmeê men in 't riet gestuurd wordt?
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Neen ! geef mij dan liever de artikelen van Dr. Lamping,
met al de buitensporigheid eener op de ligtgeloovigheid van
schrikachtige kiezers berekende overdrijving.
Geef mij dan liever een artikel als ik u hier voorleg, uit
het vrijzinnig dagblad het Vaderland. Dat schudt de slaperigen
wakker. Dat stelt de verantwoordelijkheid der flauwhartigen
in het licht. Dat geeft veerkracht ter pligtbetrachting in een
strijd (zoo als het Vaderland zich uitdrukt) op leven en
dood.

Na hetgeen ik uit liet artikel reeds vroeger, over het zoo
onverwachte mijner oppositie tegen het kabinet van ZzuylenHeemskerk heb medegedeeld , 1) leest men :
„De oppositie, drie jaren lang door ons gevoerd tegen liet kabinet van 66
en zijn vrienden in de Kamer, is thans op schitterende wijze gerechtvaardigd. Een beroemd staatsman, die toch moeijelijk voor een „radicaal"
kan doorgaan, komt uit eigen beweging aan de natie verklaren , dat men
dat kabinet en zijn regeringstaktiek heeft kunnen bestrijden, ook zonder
daarom een landverrader of een vijand van Vaderland en Oranje te moeten
heeten. Ziedaar juist wat wij verlangden erkend te zien.
Maar laat ons niet te blijde zijn over den ongevraagden steun , dien de
heer Groen ons schenkt. Laat ons „dankbaar" wezen , maar niet den schijn
aannemen , alsof wij „ voldaan " zijn. Wij hebben er inderdaad geen reden
toe. De aanval, door den veldheer der anti-revolutionairen op let kamp
der conservatieven gedaan , is alleen het gevolg zijner verbolgenheid, dat
zij leem te weinig bijstand verlienen bij den verdelgings-oorlog , dien hij
tegen „modernen" en „radicalen" voert. Wij , de „ consequente " liberalen , zijn de vijanden, waartegen hij de hoofdmacht van zijn leger richt.
Dat moeten wij , in onze blijdschap over zijne schermutseling met de conservatieven , geen oogenblik uit het oog verliezen. Wij de mannen der vrije
volksschool, zijn de ware Amalek, die, zoo wij niet prijs geven wat ons

1 ) Spoedig kom ik terug op de zoo even ontvangen beantwoording van
mijn verzoek om rectificatie.
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boven alles dierbaar is , verdelgd moeten worden van onder den hemel.
Open, en duidelijker dan ooit, wordt het ons gezegd : de onderwijsquestie,
meer nog dan de koloniale, moet in Juni het shibboleth zijn , waaraan de
veldheer de zijnen kennen zal."

De ware Amalek. Principiëel niet onjuist. Het doel evenwel
van den verdelgingsoorlog is slechts dat Amalek ons niet
dwinge tot een opvoeding naar den trant van Amalek ; in
een , volgens Opzoomer en Dr. Lamping, vrije school , waar
de zijdelingsche bestrijding van ons geloof vrij en onverlet zip.
„De onderwijsquaestie. Men versta dat woord wel. Wijziging der wet
van 1857, in den geest van het voorstel , door den heer Groen zelf eenmaal gedaan, „ betaling, in den regel, van schoolgeld, onvereenigbaarheid
van het openbaar onderwijzersambt met kerkelijke bediening , neutraliteit
der staatsschool , waarbij van christelijke deugden geen sprake kan zijn,"
is thans niet voldoende meer. Alleen als „interimaire voorziening" kan zulk
eene schoolwet-wijziging in aanmerking komen. wijziging van art. 194 der
Grondwet : „ Er wordt overal in liet Rijk van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs gegeven," is thans „de conditio sine qud non van
een dragelijker toestand." „Immers met eerlijke naleving eener ondragelijke
wet" — zoo heet het — „kunnen wij niet voldaan zijn."
„Wij danken den heer Groen voor deze duidelijke en afcKende verklaring.
Zij komt ons in deze dagen uitnemend te pas. Immers het ontbreekt in
onze eigene partij niet aan gemoedelijke mannen , die door den overmoed
der anti-revolutionnairen, zoo zij al niet aan de deugdelijkheid van hun
eigen beginsel zijn gaan twijfelen , zich in elk geval niet ongenegen betoonen op het punt van het onderwijs eeltige concessies te doen. Zij
verkeeren te goeder trouw in den waan, dat de veldwinnende schoolwetagitatie op die wijze te keerera zal zijn, dat de weglating b. v. van het
woord „christelijk" uit art. 23 der wet voldoende zal wezen om antirevolutionnairen en klericalen tevreden te stellen. Het verkiezings-program
van den heer Groen , willen wij vertrouwen, zal hun thans de oogen openen.
Zij zullen inzien, dat geene concessie op een ondergeschikt punt meer
baten kan. Alleen voor een onvoorwaardelijk prijsgeven der staatsschool,
voor de wijziging van art. 194 der Grondwet, is de vrede te koop.
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Geen liberaal, geen vriend der moderne maatschappij kan zulk eenen
vrede aannemen. Beter geen vrede , dan een vrede , die voor ons met
zelfvernietiging gelijk zou staan. Op. den eisch van den heer Groen en
zijne klericale geestverwanten is een kort en bondig „Non possumus" voor
al wie werkelijk liberaal is, het eenig mogelijke antwoord.
De strijd, die in Juni gestreden zal worden , zal een strijd zijn op leven
en dood. Katholieke' en Protestantsche klericalen zullen den ban en den
achterban hunner strijdmacht in het veld brengen. Reeds nu zijn zij bezig,
waar zij maar kunnen, bondgenooten te werven, om hun leger te versterken. Met dat doel is ook het manifest van den heer Groen aan de
conservatieve partij, gedeeltelijk althans, in de wereld gezonden. Hoe fel
ook op de mannen der algemeene kiesvereeniging verbolgen , de tuchtmeester acht het voor hen nog niet te laat om zich le bekeeren en genade
te vinden. Al drukt hij het zijn volgelingen ook ernstig op het hart , „door
vrees voor een liberalen of radicalen candidaat zich geen zoogenaamden

conservatief te laten opdringen, die in beginsel met den radicaal homogeen
is", er zijn onder de conservatieven ook betergezinden, die den eernaam
verdienen van „een nog niet tot bewustzijn gekomen smaldeel der antirevolutionaire partij ". Zij die daartoe behooren , tot de „aan liet territoir
van den heer Groen naastbij woonachtige fractie", worden niet onvoorwaardelijk verstooten. Met hen is samenwerking op christelijk-historischen
grondslag nog altijd denkbaar.
Het is niet onmogelijk dat dit „smaldeel", bij het naderen van den
grooten Junidag, nog tot bewustzijn komen zal van wat het eigenlijk is.
De bekeeringen in extremis zijn niet zeldzaam in onzen tijd, en de geschiedenis der verkiezingen van 1864 is daar om te bewijzen dat er in het
leven van groote mannen oogenblikken voorkomen, waarin „alle hartstocht
samensmelt in de éene zucht tot levensbehoud". De voornaamste der tegenstanders van gisteren wordt, ten gevolge van de wonderkracht der stembus,
wellicht morgen reeds een meêgaande vriend".

Van dergelijke bekeeringen in extremis , enkel door de
wonderkracht der stembus , van dergelijke gedaantewisselingen,
waarin de vindingrijkheid der speculerende vernuften zich
somtijds plotseling openbaart , heb ik een afkeer. Daarvoor
zijn , naar ik mij vlei , in '1 869 onze eischen te hoog gesteld.

DE NATIONALE PARTIJ?

De conservatieve rigting noemt zich telkens de nationale partij.
Telkens is haar het regt op dezen eeretitel ontzegd.
Door het volksgeweten ; doch ook op parlementair terrein ;
doch ook in geschriften , zelfs der coryfeën van het liberalisme,
waarmeê deze inconsequente rigting in beginsel homogeen is.
In de Tweede Kamer vond , in '1864 reeds , het scherpe
woord van een liberaal geen weerspraak : „ Laat het aan de
conservatieven over zich te sieren met eerbiedwaardige eigenschappen der antirevolutionairen, als zij deze noodig hebben ,
en hen in den steek te laten als hunne hulp heeft uitgediend."
Ook bij de ovatie van 9 April 4 869 (al had men over het
traag opkomen van de natie reden van beklag) was echter de
hoofdgedachte: nationaal huldebetoon, tegenover eene antinationale factie, aan een nationaal kabinet.
Niemand heeft dergelijk monopolizeren van de nationaliteit,
ten behoeve der conservatieven , krachtiger weêrlegd dan, in
de maand April '1866 , hij zelf aan wien , evenzeer als aan den
heer Heemskerk Az. , het nationaal huldebetoon gerigt werd.
Niemand heeft krachtiger ons regt op den eeretitel van bij
uitnemendheid nationaal en met nadruk nationaal doen uitkomen dan hij. — In het voortreffelijk boekslee Agitatie en Pligtsbetrachting leest men :
,,Ik weet zeer goed dat men ligt op het punt van godsdienst van overdrijving beticht wordt ; maar dit aangenomen , gesteld dat in de oogen van
velen de orthodoxe» te ver gaan , gelooft men daarom , dat hunne begin-
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selen minder nationaal zouden zijn dan die van hunne tegenstanders
Gelooft men in gemoede , dat, indien het gros der natie te kiezen had
tusschen de oude rigting op kerkelijk gebied en de moderne, de laatste
de bovenhand zoude behouden?
„ Neen, de . orthodoxen maken niet op zich zelven alleen de nationale
partij uit; maar zij zijn de ware, de krachtige kern der nationale partij.
Het is dit gedeelte der natie , waarin zich nog het best terugvindt de

nationale type , zoo als deze zich van het hedendaagsche kosmopolitismus
onderscheidt, de type der Nederlanders uit de 16de en 17de eeuw, van
het tijdvak waarop Nederland het toppunt van kracht en grootheid bereikt
heeft.
„ Hetgeen weleer de karaktertrekken der nederlandsche natie uitmaakte,
godsdienstzin , huisselijkheid , goede trouw , eenvoudigheid en gehechtheid
aan het stamhuis van Oranje, dit alles vindt men nog het best bij hen
terug. Er mogen punten van staatsregt zijn, die uit den aard der zaak
buiten den kring der appreciatie van het groote publiek liggen , en waaromtrent verschil van opvatting en toepassing, zelfs onder de vrienden van
den heer Groen, mogelijk is, aan dergelijke vraagstukken kan de populariteit der christelijk-historische rigting niet getoetst worden ; maar in het
algemeen , in alles wat voor het groote publiek bevattelijk is , is die rigting,
naar mijne overtuiging, niet bij uitsluiting, maar loch bij uitnemendheid na-

tionaal, en MET NADRUK NATIONAAL , IN TEGENSTELLING MET DE MODERNE
RIGTING."

Vermoedelijk dat aan Vreede , toen hij zich op de Natie , ten
gunste zijner cliënten beriep , dit treffend getuigenis van

één

hunner niet levendig voor den geest stond. Hoe dit zij , mij voegt
het , zoo de graaf van Zuylen gelijk heeft, deze „krachtige
kern der

nationale

partij" tot zelfbewustheid te brengen.

Hiervoor was, en is, de

onderwijs-kwestie

een magtige hefboom.

Hierin ligt het steunpunt, ter vereeniging tegen het ongeloof,
voor allen door wie vrijheid en godsdienst gewaardeerd wordt.
In

1864 vleide ik mij dat de tijd ter opening van een

veldtogt tegen Art. '1 94 der Grondwet daar was. Ik zag, in den
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strijd tegen „de ellendige socialistische zinsneë," een middel
ter aanvankelijke formatie dezer nationale partij.
„Elke rigting moet, als zij niet op een voorbijgaand partijbelang rust,
tegen de zinsnede zijn in Art. 194, die aan de nederlandsche Natie de
gemengde school oplegt.
Ééne uitzondering evenwel is er. Ééne rigting is er, wier toenemende
magt ik mij niet ontveins. De rigting die, in de hedendaagsche wetenschap
en zamenleving , onder den naam van socialisme en moderne theologie, bekend
is. Zij wil, zoo ik haar strekking wel begrijp , geen scheiding , maar de

innigste vereeniging van Staat en Kerk , waarbij de Kerk zich oplost in
het groot geheel , en de moderne theologie voor School en Staat een eigenaardige godsdienst aan de hand geeft." 1)

Evenzoo in 1865 , bij den aanvang der Parlementaire Studiën en Schetsen.
„Ik verlang niet (omdat wij jaren achtereen zonder bondgenooten in
het veld hebben gestaan) de onderwijs-questie, nu ze politieke beteekenis
erlangt , te monopolizeren en te exploiteren voor de anti-revolutionaire partij.
Evenmin nu als in 1856.
Integendeel ; ik zou wenschen dat, in een doeltreffende schoolwetherziening, de vrucht van zamenwerking der godvreezenden en vrijgeziuden

uit alle rigtingen mogt worden gezien.
De strijd moet worden beslist door NATIONALEN bijval.
Hierop te rekenen, zou dit geen misrekening zijn?
Neen , indien ik mij van de deugdelijkheid der zaak die wij bepleiten,
geen overdreven voorstelling maak. Indien het, voor Nederland en Oranje,
de handhaving geldt van

godsdienst tegen verloochening van alle geopenbaarde waarheid,
vrijheid tegen gewetensdwang,
rept voor allen tegen een staatsmonopolie dat, uit beginsel, het radicaal
ongeloof patrocineert,

eerlijkheid tegen demoraliserend ontfutselen van het godsdienstig levensbeginsel van het nederlandsche volk.

1) Zie de Bijlage achter de Studiën ter Schoolwetherziening.

„Indien ik in deze tegenstellingen geen ongelijk heb, indien de juistheid
van dergelijk alternatief duidelijk wordt, indien veler oog voor de teekenen
der tijden zich ontsluit, dan heb ik van de Natie te goeden dunk om mij
niet te vleijen dat dit volksbelang bij uitnemendheid , langs constitationeel-

parlementairen weg zal triumferen, door nationale kracht."

Jaren achtereen heb ik dezen triomf voor oog gin gehad , heb ik
daaraan mijn leven gewijd. Ook van'1857 tot '1862. Schriftelijk
kwam ik op tegen de schoolwet. Als medeoprigter der
Vereeniging voor christelijk-nationaal schoolonderwijs , leverde
ik een krachtiger soort van protest. Sedert 1862 was en bleef
ik, in en buiten de Tweede Kamer, opposant.
Te midden van veel onverschilligheid en weerzin, en met
weinig hulpbetoon , werd ik, tegen de magt der staatsschool,
pleitbezorger dezer nauwelijks zigtbare en evenwel aanwassende nationale partij. Len doorgaans scherpziend opmerken,
de hoogleeraar Buys , beschrijft deze veeljarige alleenspraak.

„Nog maar weinige jaren geleden en de heer Groen stond , in en buiten
het Parlement, bijna alleen in zijn hardnekkigen strijd tegen de schoolwet.
Had de strijder een anderen naam gedragen, zijne heftige oppositie zoude
schier onopgemerkt zijn voorbijgegaan , zoo vreemd gevoelde zich Nederland
aan de kwestie, welke hij telkens weder op den voorgrond plaatste. Wanneer
men nu toeluisterde, zoo was liet toch met verstrooide aandacht, en wanneer
men een enkele maal antwoordde, dan lag de drijfkracht misschien meer
in zeker gevoel van courtoisie dan in liet besef dat ernstige wederlegging
noodig was , dat het een strijd gold , welke in de toekomst gevaarlijke
gevolgen zoude kunnen opleveren. En eenmaal dat antwoord gegeven ,
kwam men tot andere bemoeiingen terug, tot boeiender kwestiën, zonder
zich verder te bekreunen over de magtelooze oppositie tegen eene wet,
welke, naar men meende, inpiger met het volksleven was zamengegroeid
dan misschien eenige andere , in ons Staatsblad afgedrukt. Teekende de
houding van de tegenstanders onverschilligheid , met de vrienden was het

waarlijk niet veel beter gesteld. Niet dat het hier aan instemming ontbrak,
maar deze werd meer zwijgend gegeven dan openlijk uitgesproken. 't Zij
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dat de grieven tegen de schoolwet aangevoerd weinig weêrklank vonden
in hun midden , 't zij dat zij wanhoopten aan de mogelijkheid om immer
tot wegruiming dier grieven te geraken, tot krachtig hulpbetoon bleken

de vrienden allerminst bereid. Welke pogingen hij ook deed om tot ijver
en krachtige medewerking aan te sporen , hoe hij klaagde over de lauwheid
en onverschilligheid der zijnen , de heer Groen van Prinsterer behield
langen tijd schier alleen het woord."

Schier alleen. In den aanvang van '1866 was het zoo niet
meer. Sprekers in overvloed , op het aambeeld slaande. Wedijver in afkeer van de schoolwet. Roomsch-katholijken, con-

servatieven , met ons , zonder overleg of afspraak in hetzelfde
gelid. Eensgezindheid was van den loop der omstandigheden
de

tot rijpheid gekomen vrucht. Toen , geen kunstmatige

opgewondenheid , geen surexcitafie eener aan politieke oogmerken dienstbaar gemaakte

bevolking.

Toen , vrij wat meer dan

in 1868, schoolwet-agitatie , zonder bijoogmerken van gansch
anderen aard, pligtbetrachting. Toen uitgesproken, zou het woord
van den hoogleeraar Buys : „ De heer Groen zal , dunkt mij ,
tevreden zijn over de dagen die wij beleven , althans beleven
in ons vaderland," niet , gelijk nu, een eenigzins ironische
tint gehad hebben.
De, christelijk-historische rigting , sedert jaren alleen aan he t.
woord, had in deze gezamenlijke schoolwet-agitatie het initiatief:
De praktische toepassing der op den voorgrond geraakte
beginselen door den erfgenaam mijner politiek , ziedaar wat,
in Mei 1866 , nog vereischt werd om , even als in 1856 , te doen
uitkomen dat, in de christelijk-protestantsche bevolking aan het
voorvaderlijke geloof getrouw , in de christelijk-historische
rigting (bij uitnemendheid nationaal) , de kern en kracht van
een godsdienstig en vrijheidlievend volk ligt.
Toen werd in Junij .... doch ik wil thans alleen aantoonen
dat ik, in '1869, even als ten allen tijde, naleving onzer algemeen bekende beginselen verlang; als steunpunt van een
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nationale eensgezindheid, die, tegenover ongeloof en revolutie, in alle anti-christelijke schakeringen, gekant zij.
Ik zou , indien het mij om persoonlijken wrok te doen ware,
hartstogtelijk kunnen uitweiden. Maar neen ! de schoolwetagitatie , gelijk ze door mij begeerd wordt , zoekt in de kracht
enkel van regt en waarheid haar steun.
Geen tweedragt, maar hereeniging mijner vrienden verlang
ik. Hereeniging door getrouwheid, nu althans , aan eigen vlag.
Geen oprakeling. Geen angstvallig onderzoek naar de feilen
die begaan zijn. Doch , terwijl wij gaarne het oog luiken
voor elke misgreep , in de stormachtige dagen eener voorbeeldelooze ommekeer gepleegd, mogen wij de kandidatuur
niet ondersteunen van iemand die , ofschoon hij geestverwant
heet , in beginsel met ons verschilt.
In '1869 wil ik (behalve de Kabinetsformatie waardoor onze
gedragslijn wordt afgebakend) de feiten van '1866-1868 niet
in rekening brengen. Ik eisch evenmin schuldbelijdenis van
anderen , als voor mij zelven en die mij gesteund hebben ,
vrijspraak.
Mits de geschiedenis , niet in den zin der afdwaling, `orde
gereconstrueerd.
Mits men zich niet verschanse achter apologie en idealizering
van het vergrijp.
Mits men niet een steunpunt zoeke in miskenning en verguizing van hen die voor de banier pal hebben gestaan.
Mits men niet aldus zich zelven en anderen verleide tot
volharding in een spoor dat ons , door handreiking aan de
beide fractiën der conservatieve partij , terwijl we onze eigen
beginselen verzaken , tegenover liberalen en modernen , belachelijk en magteloos maakt.

AAN DE KIEZERS.1)

VIII.
„Over de keus van personen ," aldus schreef ik in Mei , „laatt
ik mij , zoo min mogelijk , uit."
Evenwel thans (2 Junij) , nu geenerlei kies-comité ter aanbeveling , namens de christelijk-historische rigting , openlijk

optreedt, is het meer dan tijd de namen onzer kandidaten
meé te deeien; voor zoo ver ze mij , met genoegzame zekerheid , naar ik acht , bekend zijn.
Zeer betreurenswaard is dit, als bewijs te meer der zelf
wegcijfering eener staatspartij wier roeping uitnemend , en
wier kracht, aan het volksgeweten ontleend, groot is.
Desniettemin ook in districten waar men geen kandidaat
stelt , is er gelegenheid om te doen blijken dat men , waar
het aan leiding ontbreekt, aan den eisch van het volksgeweten
getrouw is.
Waar geenerlei afspraak of overleg is , weest dáár vooral
tegen de aanlokselen der conservatieve partij bestand.
Schrijft op uw stembiljet den naam van een algemeen
bekenden voorstander van het christelijk-nationaal onderwijs.
Toont aldus dat gij het doel van dezen verkiezingsstrijd
begrijpt.

1)

De opneming, ook alhier, dezer vliegende blaadjes, bij velen onbekend

gebleven , acht ik, voor zoo ver daarin van beginselen spraak is, ter beoordeeling van mijne politiek , niet overtollig.
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Om ,

met betrekking tot de christelijke volksopvoeding , uw

geloof te belijden.
Om ,

zooveel van u persoonlijk afhangt , te doen uitkomen

dat er , op dezen martelaarsbodem , menigeen

is ,

die de knie

voor den Baal dezer eeuw niet buigt.
Om aan den overmoed van de verdwaasde wijsheid dezer
eeuw het bewijs te geven dat er , welligt vooral, maar niet
enkel onder het volk achter de kiezers, eene Natie voortleeft,
die zich in de organisatie van de volksschool , tegen de verbanning van het Evangelie, als sectarisch, verzet.

7k.
De Algemeene Kieseereeniging in Nederland heeft zich tot
u gewend.
Met een laatste woord bij de Stembus.
„In den toestand waarin men thans verkeert , moet, welke grootere of
geringere wijzigingen in de bestaande onderwijswet men ook verlange, de
herkiezing ontraden worden van hen , die zich voegen bij de verklaring
van dit Ministerie, dat geen enkele wijziging der onderwijswet overwogen
of aanbevolen mag worden."

De kiesvereeniging ontraadt de herkiezing van leen die tegen
elke , zelfs de geringste , wijziging der onderwijswet gekant zijn.
Kies vooral niet een liberaal, die geen enkele wijziging wil.
Uitnemend, op zich zelf; minder uitnemend , om de raadgeving die er, naar de hoofdgedachte der conservatieve partij,
uit volgt :
Kies eiken conservatief, die een enkele wijziging wil.
Herkies eiken conservatief, die in de Tweede Kamer het
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bewijs gaf, of, ter elfder ure , bij de Stembus de verklaring
aflegt, dat hij , verontwaardigd over de halstarrigheid van dit
reeds veel te lang levend Ministerie , zich tegen „overweging
of aanbeveling van „ eene enkele wijziging" niet verzet."
Welnu ! onderstel dat de conservatieve partij , door uwe
goedhartige en ligtgeloovige meêgaandheid , eene glansrijke
overwinning behaalt, en de leden van het gevallen Kabinet ,
bijkans allen , met Mr. Heemskerk Azn., als aanstaanden kabinetsformeerder , weder in de Tweede Kamer brengt. Neem aan dat,
ook door uwen ijver en eenvoud , de op 9 April jl. door
den hoogleeraar Vreede uitgesproken wensch naar wederkeer
uit „het kille Noorden" vervuld wordt , wat dan'?
Met belangstelling slaat men uwe bezwaren

gf^.

Men is niet ongenegen tot eene enkele wijziging der
onderwijs-wet.
Ja zelfs , er komt. welligt eene enkele wijziging tot stand.
Daarmeê is het afgedaan.
De ure der eendragtige agitatie-sussing is dár.
Conservatief en liberaal reiken zich , ter bestendiging eener
heillooze schoolwet,, de hand.
Zoo ge dan nog murmureert, verklaart men dat gij altijd
ondankbaar en nooit voldaan zijt.
Dan valt het gordijn en het comediespel is uit.
Eene enkele van die wijzigingen ontvangt gij , welke ik,
vergelijkenderwijs met uwe behoefte en met uw regt, beuzelingen genoemd heb , een klein , lief, gansch niet onaardig ding,
spreekwoordelijk afgebeeld door „ een kluitje waarmeê men
in het riet gestuurd wordt."
*** Ook voor de herstemmingen zijn ter lezing en overdenking dubbel waard
de voortreffelijke stukjes uitgegeven bij Bokma te Leeuwarden en bij Kemink en
Zoon te Utrecht, de Hoop des Vaderlands van 2 Junij, en de Kroniek van Dr.
Bronsveld, blz. 711-713.

'1

7

^
ln de Tweede Kamer ter bestrijding van de schoolwet van
1857 wedergekeerd , vond ik , bij het opkomen voor het regt
der Natie , niet dan tegenstand en weêrzin. Uwe Natie , zeide
men , ligt achter de kiezers.

Bij de stembus van '1864 deed ik een beroep aan u , aan
de Natie onder de kiezers.
Schitterend was het antwoord.
Let op het cijfer voor onze eigen kandidaten. -- Dokkum ,
557 ; Middelburg , 531; Rotterdam , 443 ; Amersfoort , 308 ;
Gorkum , 513 ; Leeuwarden , 315 ; Delft , 260 , Deventer, 17
en '156 ; Haarlem , 162 ; Groningen , 82 ; Sneek , 527 , Goes ,
280 ; Dordrecht , 339 , Zutphen, '188.
Ook bij de herstemmingen is het cijfer opmerkenswaard.
Te Sneek, 827 tegen 11304 , te Gorkum, 8'1 1 tegen 989, te
Dordrecht , 781 tegen 881 ; te Goes , 501 tegen 527.
En nu de slotsom van al uwen ijver?
Geen , geen enkel onzer eigen kandidaten werd in de Tweede
Kamer gebragt.
Desniettemin gaf ik u een triumnferend verslag. Aldus :

„ Mijn streven was om de onderwijs-questie , sedert 1857 met hardnekkigheid geignoreerd, te verheffen tot den rang eener leveusquestie voor
de Kamer en voor het Gouvernement. Dit is geschied. Indien de trouwe
opkomst der kiezers , indien de onloochenbare sympathie in het geheele
land, meer is dan eel) vlaag van verontwaardiging over het onregt, meer
dan een voorbijgaande trilling van de vaderlandsehe snaar. Ik zie daarin
een teeken en voorteeken van pligtbesef en pligtbetrachting. Welnul dan
wordt, ook al beleef ik het welligt niet, evangelische volksopvoeding, in
een nog vrijheidlievend en christelijk land, de kabinetsquestie in den
hoogsten zin; dat is , niet een str aks weggeworpen stormladder tot over-
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rompeling van het, regerings-kasteel, maar een volksbehoefte , zonder wier
beirrediging , naar den eisch van nog niet uitgedoofde godsvrucht en vrijheidszin , geen kabinet zich staande kan houden of kan worden gevormd."

In 1869 vraag ik u : Was dit ijdele grootspraak , waarmeê
men een onloochenbare neêrlaag verbloemt ?
Laat ons zien wat in de twee volgende jaren geschied is.
Bij de Stembus van 1864 aandachtig, werd men in de Tweede
Kamer straks wederom doof.
ik verliet de Kamer, en stelde herziening van Art. 194 der
Grondwet aan de orde in het Land.
Niet aan de Kamer , maar aan de Natie , was mijne schier
onafgebroken toespraak gerigt.
Schijnbaar bleef ik, althans een jaar lang, alleen ; maar uw
pligtbesef en uwe pligtbetrachting had , toen een tweede jaar
voorbij was, een kiem van nationale veerkracht ontwikkeld,
waardoor , bij de kabinets-formatie van 1866, een beslissend
gewigt in de schaal der politiek gelegd word.
Toen , ook toen , het is zoo, werd de onderwijskwestie een
straks weggeworpen stormladder ter overrompeling van het
regerings-kasteel; maar de droevige levensgeschiedenis van
een Ministerie , helaas ! door onze eigen geestverwanten gevormd (tweejarige worsteling tegen den dood), levert het
bewijs dat bevrediging van het volksgeweten levens-voorwaarde
is en blijft voor elk kabinet.
Denkt hieraan , wanneer men u , glimlachend , voorhoudt
dat mijne politiek , in bespiegeling voortreffelijk misschien,
bij de Stembus een weinig doeltreffende politiek is.
Zij is bij uitnemendheid doeltreffend , omdat zij een hooger
doel kent.
Laat uw pligtbesef en uwe pligtbetrachting in '1869 aan
die van 1864 gelijk zijn.
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Dan zal, ook in dit jaar, worden bevestigd wat 1864
geleurd heeft :
De overmagt ligt niet in het parlementaire cijfer , maar in
de zedelijke kracht.
*** Volgens het Dagblad van ' 8 Graven page, heeft de kiesvereeniging Christenen Burgerpligt besloten , in de gegeven omstandigheden , te stemmen voor den
kandidaat der conservatieve partij. -- „Na levendige discussie, waaruit bleek dat
de meerderheid der aanwezigen groote bedenking had tegen de raadgeving van
den heer Groen om , waar men het beste , niet verkrijgen kan , ook het betere niet
te nemen."
Voor mij is de tegenstelling, in de gegeven omstandigheden, tusschen het beste
en het ergste. Het ergste is wanneer men beginselen prijs geeft. Het beste is het
hernemen van zelfstandigheid, en de winst in redelijke kracht.

Bij de Stembus , tot aan den afloop der herstemmingen , en
ook daarna , wenschen wij elk verwijt , zooveel doenlijk , ter zij
te stellen. We brengen niet in rekening wat verkeerd was, maar
verlangen waarborg voor de toekomst. We vragen niet : of de
beginselen nageleefd zijn ? maar slechts , of ze nog worden
erkend 1 Alleen , wanneer men , om in het dwaalspoor te
volharden , het goede kwaad en het kwade goed noemt ,
mogen wij niet terugdeinzen voor den pligt van een , met
zachtmoedigen ernst , desniettemin meêdoogenloos verzet.

8 Junij 1869.

Gr. v. Pr.
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ELFDE JUNIJ.
Over de uitkomsten der Stembus zijn mijne gewaarwordingen velerlei.
Zeer betreur ik èn den verdediger van christelijk-nationaal
onderwijs en gewetens-vrijheid, mijn algemeen hooggeschatten
vriend Geflken èn, den lofredenaar der schoolwet-agitatie, dien
ik, had het aan mij gestaan, als eigen kandidaat in een onzer
beste districten , zou hebben ingelijfd. 1)
De veerkracht te Sneef, te Leiden, te Dokkum, verblijdt mij.
De exceptioneel-flauwhartige houding onzer talrijke vrienden
te 's Gravenhage is mij even smartelijk als onverklaarbaar.
De volharding te Amersfoort , in het niet loslaten van een,
om de persoonlijkheid van den kandidaat , niet twijfelachtige
vlag, is, vergelijkenderwijs met zooveel slapheid elders, dubbel
opmerkenswaard. Schitterend was de zegepraal over een der
uitstekendste leden van onze tegenpartij.
Aan de Conservatieve partij zou ik, geleek het niet naar
spotternij , met haar onloochenbare en leerrijke nederlaag
hartelijk geluk wenschen. Ook op het terrein der politiek, is
het nut der tegenspoeden dikwijls onschatbaar.
Kabinetsformatie (waarvoor evenwel meer begeerte dan
uitzigt bestond) zou, voor haar zelve , als voor het Land, de
meest betreurenswaardige uitkomst geweest zijn.

I) Zie mijn, naar ik dacht, niet onduideli}ken wenk. Bij de Stembus, I, 22.

DE IIERSTEMMINGEN.

De zachtmoedigheid der Conservatieve partij is dezer dagen,
ten mijnen opzigte , in het oogvallend. Waarschijnlijk gevoelt
ze dat ik haar, zooveel doenlijk , gespaard heb. Misschien
wil ze niet, door weërspraak, aan het ruchtbaar maken
mijner bezwaren tegen haar „ tweedragtig zamenstel" bevorderlijk zijn.
Tot dus ver zwijgt ze; maar, na den afloop der herstemmingen , na de ervaring dat ik althans , om geenerlei noodgeschrei , met beginselen speel, zal mij deze pligtbetrachting,
voor de conservatieven zelf, naar ik acht heilzaam , desniettemin euvel worden geduid.
Misschien ben ik vroeger wel eens jegens deze partij te
meêwarig geweest.
Den aard en de beweegreden mijner houding bij de Stembus
heeft ze nooit gewaardeerd.
In Januarij '1868 was ze jegens mij onbillijk.
Reeds heb ik hieraan herinnerd. 1)

1)

Dagblad) „ongelooflijke" brief aan de kiezers
ongelooflijke tweeslachtigheid en weifeling van het

„Heeft mijn (volgens het

te Sneek , of heeft de

Kabinet (zelfs toen, en boen vooral, omtrent wijzigingen der schoolwet
geheimzinnig) de veerkracht eener voor ernstigen aanval op de staatsschool
beduchte oppositie verdubbeld ? —Zoo mijn bedrijf eene bijdrage tot den
val van een uiterst bouwvallig Kabinet geweest is, ik heb er geen berouw
van. Wat de stervensure verhaast heeft, had , bij een meer gezond
gestel, middel tot levensverlenging kunnen zijn."

Bij de Stembus, 1. 26.

^
^

In October '1866 was ze jegens mij ondankbaar.
Toen koos ïk de partij der liberalen niet. Ik drong aan op
het stellen van een eigen kandidaat. „ Onder de 39 leden voor
de motie-Keuchenius is er," schreef ik, „behalve Keuchenius,
niet één , die bij eene eerste stemming, onze kandidaat kan
zijn." — Was dit een alliantie met de liberalen , zij was , in haar
praktische uitkomst althans , niet intiem.
Bij de leerstemmingen was ik niet bestand tegen het angstgeschrei. Vermits het op enkele stemmen aankwam , zou ik niet
durven ontkennen dat , in de krisis van '1866, bij de herstemming,
de levensverlenging van het Ministerie ook eenigzins aan mij te
danken of te wijten geweest is.
De hoogleeraar Buys vermeldt het :
„ Aangezien de anti-revolutionairen deze keer eene buitengewone kracht
ontwikkelden , kan men veilig aannemen, dat de oude schoolwet-agitatie,
zich mengende in den nieuwen verkiezingstrijd, hoogst noodlottig is
geworden voor de liberalen. De aanbeveling van den heer Groen van
Prinsterer aaa zijne kerkelijke en politieke vrienden, om in alle districten
eigene kandidaten te stellen , heeft, -- het valt niet te ontkennen, —
dezen keer voortreffelijke resultaten opgeleverd. Wie nog twijfelen mogt
aan de politieke kracht van zijne partij, heeft nu althans kunnen zien,
hoe ongegrond die twijfel is. De anti-revolutionairen mogen in weinige
districten de overhand hebben, bijna overal vormen zij eene niet onbelangrijke minderheid, en op vele plaatsen, in Holland vooral, zijn zij
inderdaad de beslissende derde partij geworden."
„Welnu, die beslissende magt heeft zich bij de herstemmingen vooral
onme'edoogend legen de liberalen gekeerd en hun de nederlaag toegebragl."

Die beslissende magt heeft toen aan de liberalen de nederlaag
toegebragt. Zoo was het in 9866. In 2869, voor zoo ver van
mij afhangt , niet aldus. Gaarne zal ik , ter elfder ure, van eiken,
het zij gemoedelijk- , het zij fel-conservatieven aandrang (in de
polemiek der dagbladen , of in de vermaning van vertrouwelijke
briefwisseling) worden verschoond.
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Belijdenis van geloof en handhaving van regt is geen
kinderspel.
Ons shibboleth is (met behoud der neutrale staatsschool
voor wie ze lief heeft) voorrang van het vrije onderwijs, Als
voorwaarde van regt voor allen, als een volksregt , naar het
grondwettige en nederlandsche staatsregt , voor Kroon en
Kamers onaanrandbaar.
De conservatieven zijn gewaarschuwd geweest. „ Geef mis
een , uit christelijk-historisch standpunt , aannemelijken kandidaat. Eisch van ons niet beginsel-verzaking , zelfvernietiging ,
huldebetoon aan zoogenaamde conservatieven , die dweepen
met uitbreiding van een openbaar onderwijs , dat van lieverlede
aan ongeloofs-propaganda ten voertuig verstrekt."

De hoogleeraar Buys heeft , na den afloop der campagne
van 1866 , voorspeld:
„Het zal vermoedelijk spoedig gebeuren, dat de heer Groen, bij eerre
latere herstemming, op de vraag van zijne vrienden : Wie moeten wij
kiezen? eenvoudig antwoordt: Kiest wie p gij wilt, of kiest niet, want
liberalen of conservatieven, zij zijn mij als politieke partij in volkomen
gelijke mate antipathiek."

Die tijd is den twee en twintigsten Junij daar. Waar een
liberaal met een conservatief strijdt,

ONTHOUD U.

Denk aan

het spreekwoordelijk kluitje in het riet. 1)
Eilieve , wat zou toch het nec plus ultra van conservatief
hulpbetoon zijn? uitdooving van christelijk-nationale veerkracht;
agitatie-sussing ; bestendiging eener, voor den evangelie-belijder,

die het vaderland , door het Evangelie groot geworden , lief
heeft , onverdragelijke wet.
I ) Hierboven, Iv. 16.

HET VORIG KABINET.
De hartstogtelijkheid waarmeê de Conservatieve partij , onder
het smalen op dit Ministerie, eerekroonen voor haar gevallen
Kabinet vlecht, noodzaakt mij (misschien heb ik reeds te lang
gewacht) op de karakterteekening te wijzen die Keuchenius
er, nu weinige maanden geleden, van gaf. Omtrent de felheid
waaraan onze vriend (in moederland en kolonie voorstander
der christelijk-historische rigting) ten doel gestaan heeft,
mogen wij , zeide ik, het oog luiken; maar des te meer
behoort, ook op zijn oordeel over onzen politieken toestand, te
worden gelet.
Wij behooren , in den ernst dezer tijden, ons niet onverschillig te betoonen omtrent de raadgeving van den man, die,
tijdens het kabinet van 1 Junij '1866, alleen tegen het onverantwoordelijk loslaten der onderwijskwestie, alleen tegen het
inconstitutioneel motief der kamerontbinding, alleen tegen de
ontzenuwing van de grondwettige en nederlandsche vrijheid,
alleen tegen het misbruik der volksherinneringen ter volksmisleiding , opkwam. 1)
Twee zinsneden slechts wil ik aanhalen, waaromtrent een
onbevangen beschouwing zeer wenschelijk zijn zou.
Terwijl ik het zachtmoedig en conciliant begin der eerste
zinsnede (een weinig minder lofbedeelend misschien) gereedelijk onderschrijf, verlang ik ernstige overweging van de
kritiek.

1) Mr. K. en zijne wederpartijders,

p. 30.
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„ Ook de conservatieve partij telt vele leden, wier bekwaamheden en
zedelijke hoedanigheden eerbied en bewondering afdwingen; maar de beginselloosheid, de dubbelhartigheid, de karakterloosheid, de onwaarheid, de
anti-constitutionneele en absolutistische zin, door die partij als zoodanig
onder het ministerie van Junij 1866-1868 ten toon gespreid , kunnen
niet genoeg worden opgemerkt, opdat de partijen zelve behoefte leeren
gevoelen aan zuivering van wat haar ontsiert en den constitutionneelen
regeringsvorm tot een middel maakt van politiek zedenbederf en van verwoesting der algemeene welvaart. "

De tweede zinsneê betreft het staatsbeleid , meer bepaaldelijk
van het vorig Kabinet. Het was een politiek van overmoed uit
verlegenheid en tevens met eene „ zeldzame naïveteit. " Zich
vereenzelvigende met het Koningschap , en onbewust dat de
Regering , telkens , in de onoverdachtheid van haar ijver,
zelve haar ergste vijandin was.
„Het ministerie heeft, gedurende zijn tweejarig bewind, eene zeldzame
naiveteit aan den dag gelegd in het verkrijgen van het tegenovergestelde

van hetgene het wenschte; in het begunstigen van rigtingen, welke het
geroepen was te bestrijden, in het afstooten van vrienden, bij wie het
steun had moeten zoeken; in het verhaasten van eigen dood en het delven
van eigen graf."

Het afzonderlijk welligt te scherp geaccentueerde der uitspraak smelt weg in den voorbeeldig-bedachtzamen toon van
het geheel , zoodat men , zelfs in dit biografisch overzigt,
hoe ongunstig , niet de onverzoenlijkheid der partijdrift, maar
den ernst van den geschiedschrijver ontwaart.

HET VOLKSGEWETEN.
Ter goeder ure, voor een meer juiste waardering van de
uitkomsten der Stembus, ziet thans het licht de openingsrede
van de Algemeene vergadering der Vereeniging voor christelijknationaal school-onderwijs , te Utrecht, op 48 Mei, door Dr.
A. Kuijper : Het beroep op het Volksgeweten.
„ Zichtbaar wint bij de mannen onzer richting de overtuiging veld,
dat in liet beroep op het volksgeweten de kracht van ons streven ligt.
„ De hoop soms gekoesterd , om door invloed op het staatsbeleid, door
verwikkeling der staatkundige vraagstukken, of toevallige groepeering
der Staatspartijen , als bij verrassing ons pleit te winnen , hield op een
bezielend element in onzen strijd te zijn. Men grijpt al meer den moed,
om de werkelijkheid onder de oogen te zien, die ons van langdurige,
vermoeiende worsteling profeteert , en op het geloof aan ons beginsel als
de eenige kracht ter overwinning wijst. De gedachte ontmoedigt niet meer,
dat er nog zooveel geld en kracht en tijd schijnbaar zal moeten verspild
worden , eer de grond zal zijn vastgeheid, waarop bet fondament van ons
gebouw zal rusten. Juist omdat het zelfbedrog der overspanning week,
dringt het rustig geloof aan onze zaak meer op den voorgrond. We hebben
de begoocheling van den korten weg verloren , maar AAN VASTHEID VAN
RICHTING ONGELOOFLIJK GEWONNEN. " 1)

1 ) In een noot leest men : „Ik ben ook vader, en dan zeg ik, dat mijn

vaderhart lijden, dat men mijn geweten grieven zou, zoo men mij dwong
mijn tweetal zonen, dat God mij gaf, af te staan aan een onderwijs , dat
ik krachtens mijn persoonlijk recht, waarvan ik God alleen verantwoording
doe, schadelijk acht en verfoei. Persoonlijk , voor mijn overtuiging, als
belijder van het Evangelie , voel ik mij dan ook gekrenkt, door wat Dr.
Lamping op p. 66 zijner brochure over vrees voor rationalisme zegt. Zijn
slotwoord: „ Sluit de school, dat is het allerveiligst; onderwijs niet, dan
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Ja , voor de dikwerf reeds gebleken sympathie van liet
volksgeweten ligt waarborg en voorteeken , enkel in een, door
beginselen die bij de Natie weêrklank vinden , gebonden politiek
overleg.

Met betrekking tot de levensvragen van dezen tijd is mede zeer
behartigenswaard : Eenvormigheid , de vloek van het moderne
leven , door Dr. kuyper , eene , te Amsterdam, op 22 April

gehouden lezing.
„Volhardend moet de strijd zijn der

christelijk-historische rigting tegen

de eenvormige leest, waarop de Staat elk onderwijs schoeit : niet om den
gemengden vorm van het onderwijs te bestrijden , voor wie den gemengden
vorm wenscht, maar der gemengde school de suprematie, de alleenheerschappij te betwisten , en nevens haar gelijkelijk , onbekrompen recht te
eischen voor elke levensuiting , die een eigen vorm van onderwijs begeert.
Ja , recht voor allen te eischen, elke levensuiting tot haar recht te
brengen, moet haar onverpoosd, haar rusteloos streven zijn."

zal het onderwijs geen rationalisten kweeken ," voegt niet in de pen van
den man , die een levenskwestie voor de ooren des volks bespreekt. Ik
treed thans niet in discussie hierover. Maar dat onderwijs en methode
van o n der w ij s hier twee zijn , weet ook de geachte Schrijver te goed
om voor zulk een partijzuchtige satire verontschuldiging te kunnen vinden.
Ter wille van ons volk , ter wille der journalistiek, leide hem een betere
genius bij zijn nieuwe , zoo gewichtige taak"

mij niet. Vind ik geen school,
rijke dwingt men niet .
arme ... voor dien kom ik op. Hem

Merkwaardig is ook dit : „Men dwingt

dan zal ik mijne zonen zelf onderwijzen. Ook den
Maar den minderen-burger, den

dwingt men , hem grieft men in 't ouderhart, hem bindt men het geweten."

AAN HET VADERLAND.

In het Vaderland las men : „Wel mogen wij liberalen dankbaar
zijn jegens den doorluchtigen bondgenoot, die zoo onverwacht
onze partij heeft gekozen." — Op mijn verzoek om rectificatie
van dit zoo onverwacht partij kiezen voor de liberalen 1 ) geeft
het 's Gravenhaagsche vrijzinnige dagblad een allezins bevredigend antwoord.
Omtrent het partij-kiezen, wordt gereedelijk erkend dat ik,
naast de liberalen , aan mijn eigen beginsel getrouw , voor
het regt partij koos.
Omtrent het zoo onverwacht leest men :
„ Het tweede bezwaar van den heer Groen geldt de woorden , zoo onverwacht." --„Zoo onverwacht!” roept hij uit. „Deze verwondering verbaast mij.
Is de geschiedenis van liet jaar 1866 ten eenemale reeds in vergetelheid
geraakt? .... Heb ik niet, van de Kabinetsformatie af tot aan de bijeenkomst der Tweede Kamer in December 1866, op mijn eigen christelijk-

historisch en anti-revolutionair standpunt, naast de liberalen gestaan?"
Wij antwoorden: Zeer zeker, hebt gij toen naast ons gestaan. Wij erkennen
het met dankbaarheid. En dat gij nu wederom, op de constitutionele quaestie
tegen de conservatieven, met ons de partij van het regt koost, kwam ons
volstrekt niet onverwacht.
Mocht het tegendeel uit bet door ons geschrevene schijnen te blijken,
dan doen wij gaarne amende honorable, want wij aarzelen niet u den naam
te geven , dien eenmaal Thorbecke aan zich zelven gaf, van „oud-soldaat
voor de rechten der Kamer."

I)

Hierboven , IL pag. 10.
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Maar in uwe brochurés Aan de Conservatieve Partij staat gij , behalve
op de constitutionele quaestie , nog op andere punten naast de liberalen.
Wij bedoelen vooreerst de koloniale quaestie , ook in het hoofdartikel
van 24 Mei door ons besproken.
Al onderschrijft gij ook nog de verzekering van Pierson niet, dat gij
thans op koloniaal gebied met uw vriend Keuchenius , en dus ook met de
liberalen

1)

homogeen zijt, gij hebt toch uw twijfel aan de wijsheid der kolo-

niale behoudslieden en uwe sympathie voor de koloniale liberalen nog nimmer
zoo duidelijk uitgesproken als dezer dagen.
Mogen wij , met het oog op uwe parlementaire werkzaamheid , dat partijkiezen voor de liberalen niet onverwacht noemen ?
Doch in de tweede plaats, zoo als we in ons laatste nummer reeds in
korte woorden aanwezen, gij hebt u met ons verklaard tegen de conservatieven op het gebied van het lager onderwijs. Gij hebt hen , toen ze uwe
vaan opnamen en daarmeê begonnen rond te zwaaien , gevoelig op de
vingers getikt en hun bijstand afgewezen. Gij hebt hen , die zich in allerlei
bochten wrongen om de stemmen van uwe geestverwanten aan hunne candidaten te verzekeren , me t minachting van u gestooten.
Die afwijzing, die afstooting noemen wij onverwacht."

Onverwacht ? Evenwel sedert lang en onverwijld na de
kabinets-formatie van Junij '1866 , heb ik niet slechts de conservatieven , maar ook mijne geestverwanten (sit venia verb())
gevoelig op de vingers getikt.

1)

Deze gevolgtrekking acht ik , in haar algemeenheid, niet juist.

Keuchenius zelf doet telkens uitkomen dat hij , als anti-revolutionair, onvoorwaardelijk , noch met den liberaal, noch met den conservatief overeenstemt : „De zijde van den conservatief zal behooren gekozen te worden,"
schrijft hij , „zoo dikwijls bij het voorzigtig streven naar het einddoel,
door art. 56 Reg. Regl. voorgeschreven, de' Javaan gevaar zou loopen
door anderen van zijnen grond en zijne bezittingen beroofd te worden."
Zie . Ir. K. en zijne wederpart., p. 16.

WAT IK, ALS

VOLKSVERTEGENWOORDIGER

(1866-1868), ZOU HEBBEN VERR1GT?

In de Utrechtsche courant van 2 Junij schrijft Mr. Vreede,
naar aanleiding van mijn vertoog over de door hem en den
heer de Kempenaer onder den titel van Nationaal huldebetoon , zoo treffelijk bestierde ovatie van 9 April 1) :

,. Zoo men bij de afkeuring van anderen te prikkelbaar en overgevoelig
zou kunnen zijn , tegenover een zoo begaafd en geeërd en daarbij zoo welwillend tegenstander als de heer Groen, wordt verdediging pligt, als men
uit overtuiging tegen het geslagen vonnis meent te moeten opkomen.... .
Aan den beer Groen van Prinsterer, die het incident der medailles zoo
zonderling aan het program der Algemeene Kiesvereeniging tracht vast te
knoopen , zal ik dit alleen tegenwerpen , dat ik van zijne vaderlandsliefde
durf vertrouwen , dat hij , de vereerer van Edmund Burke , in hoedanigheid
van lid der Nationale Vertegenwoordiging , toch wel niet uit wrevel tegen
den graaf van Zuylen , de motiën Keuchenius en Blussé zou hebben ondersteund ; maar dat hij , even openhartig en getrouw aan de beginselen van
het constitutioneel Koningschap als zijn geestverwant de heer van Lijnden
van Sandenburg , in het beslissend oogenblik, den kolonialen revolutionair
zou hebben wedersproken ; dat hij , de scherpziende kenner der. diplomatische verwikkeling van Europa , tijdens het Limburgsch-Luxemburgsch
geschil , voorzeker niet tot het ten vorigen jare gepleegd geweld en onregt
zou medegewerkt hebben. -- In zulke omstandigheden, ik aarzel niet het
te gelooven , zou de vaderlandsliefde bij den Volksvertegenwoordiger Groen
van Prinsterer , over den indruk der teleurstelling op liet gebied van
onderwijs hebben gezegevierd. -- De heer Groen heeft zich , gelijk anderen,
van het nationaal huldebetoon aan de Ministers Heemskerk en van Zuylen
kunnen onthouden , maar als lid der Kamer, zou hij buiten kijf niet
medepligtig hebben willen worden aan de aanranding der prerogativen

1 ) Hierboven I, 12---20.
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van de Kroon, in April 1868 binnen weinige dagen, zonder liet minste
vooroverleg, uit éénen mond en uit alle oorden des lands , zonder verschil
van rigting, door Protestanten, Katholieken, Israëlieten, en bepaaldelijk
door gemoedelijke anti-revolutionairen, vrienden van den heer Groen,
openlijk in de Verklaring van 1200 en meer Staatsburgers gewraakt."

Voor de heuschheid van Mr. Yreede , ben ik niet ondankbaar, doch ik verwerp zijne gissing omtrent hetgeen 'ik,
van '1866 tot Maart . '1868 , als volksvertegenwoordiger, zou
hebben verrigt.
„ In zulke omstandigheden" , schrijft hij , „zou de vaderlandsliefde bij den volksvertegenwoordiger Groen van Prinsterer
over den indruk der teleurstelling op het gebied van het
onderwijs hebben gezegevierd."
Hieruit kan ligt worden afgeleid dat bij den niet-volksvertegenwoordiger Groen van Prinsterer teleurstelling en wrevel
over de vaderlandsliefde gezegevierd heeft.
Als lid der Kamer, zou ik de beginselen niet hebben verloochend, die ik sedert '1829 voorsta.
Evenzeer als in de Parlem. Studiën en Schetsen, zou ik,
onverwijld na de kabinets-formatie, het onverantwoordelijke
onverantwoordelijk hebben genoemd.
Na de uittreding van den heer Mijer , zou ik Keuchenius niet
van revolutionarisme beticht hebben. Zoo mij dergelijk woord
was ontvallen , ik zou hem in de Vergadering vergeving hebben
gevraagd.
In '1867 zou ik rekenschap van het motief der ontbinding
van October 4866 hebben begeerd. Over den oorsprong van
de Luxemburgsche kwestie zou ik mij verpligt hebben gerekend tot eene interpellatie , niet evenwel in den zin van Vreede
of van het vermaarde telegram. Daarna .... doch waartoe een
overzigt van hetgeen in mijne vlugschriften te lezen staat
voor iedereen':
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Dit ééne nog. In Maart 1868 zou ik voorzeker , ook in de
Kamer, niet verzwegen hebben wat ik in Februarij schreef
over eene uit verlegenheid geboren vermetelheid , aan wier
onoverdachte experimenten , ten langen leste , paal en perk
behoorde te worden gesteld.

In de conjectuur omtrent mijn eventueel parlementair gedrag,
vergeet Vreede dat wij in politieke beginselen sedert jaren,
vriendschappelijk , doch lijnregt tegenover elkander hebben
gestaan.
Nog dezer dagen evenwel heb ik hiervan eervolle melding
gemaakt.
„Vreede en de Kempenaer zijn sieraden der vrijzinnige partij , gelijk
ze, op den grondslag der volksoppermagt, naar gelang der omstandigheden ,
liberaal of conservatief is. Zij zijn onder de stelselmatige tegenstrevers onzer
overtuiging vermaard; uitstekend onder de mannen der orthodozophobie en
der thorbecicophobie; homogeen, of, juister welligt, eenzelvig met de groote
Protestantsche partij, welke, in Kerk en School, ons de vrijheid ter christelijke
pligtbetrachting, ten allen tijde , met onverbiddelijker ijver, ontzegd heeft"

1)

Als ieder conservatief- geworden liberaal , loopt Vreede, vijand
van al wat Napoleon heet, desniettemin (opdat ik niets meer
zegge) telkens gevaar het Koningschap te verwarren met eene
echt-napoleontische autocratie.
Tegen hem vooral heb ik telkens verdedigd de Souvereiniteit_
van het Huis van Oranje , als een Koningschap , meer welligt
dan in eenig ander land , met republikeinschen zin en geest
doorvoed , vrucht van een republikeinschen wortel , geboren
uit de geschiedenis van het Gemeenebest , ter bescherming van
de vrijheden en regten des Volks.
Al is de verklaring van 1200 en meer staatsburgers , waar1) Hierboven, I. blz. 14.
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van Vreede eervol gewag maakt , geteekend (wat ik niet wist)
„ bepaaldelijk door gemoedelijke anti-revolutionaire vrienden
van den heer Groen," zeer vrees ik , zelf onaandoenlijk voor
dit luisterrijke voorbeeld, medepligtig te zijn geweest aan
schier elke wandaad, waartegen Vreede, met zoo welgemeende en goedhartige verontwaardiging, opkomt.
Allerminst acht ik het vorig Ministerie , wegens verdediging
van het grondwettig Koningschap , prijzenswaard.
Een verantwoordelijk Ministerie , orgaan , nooit van Kamers
of Kiezers , altijd van de Kroon , moet tevens haar schild zijn.
Niet, in omgekeerde verhouding, de Kroon het schild ter
levensverlenging van het Kabinet.

*** Ook omtrent het Ministerie de Kempenaer (bij Vreede steeds in
grootachting) schreef ik in 1849 : „Ik wil niet boven mate bezorgd zijn.
Ik erken , met de geschiedenis in de hand, dat het gezag van het Huis
van Oranje niet van de wisselvalligheden eener Grondwetherziening af hankelijk is. Ik acht niet dat de historische herinneringen eener Natie en de
verkregene regten eener Dynastie door eene constitutionele pennestreek
onvoorwaardelijk en onherroepelijk te niet gaan. Maar, zoo de Monarchie
geen anderen en beteren steun dan in de gewijzigde .grondwet en in haar

eigenaardige werking bezit , dan heeft zij een zeer wankelbaren grond. Ik
althans zou niet durven beweeren dat het Koningschap is behouden; ik
zie alleen dat het niet afgeschaft is. Wanneer men het Koningschap in
het Huis van Oranje ontdoet van elke reminiscentie uit vroegeren tijd,
om enkel te vragen wat het, volgens deze Staatsregeling, beteekent, dan
vindt men, ten ware wij in de benaming Monarchic berusten, niet veel
dat omtrent haar bestendigheid gerust stelt."

AL DAN NIET REGTMATIG BEKLAG?

Het officiëel orgaan der Conservatieve partij klaagt (9 Junij)
bij de gesloten Stembus over de arglistigheid der radicalen,
die het onderwijs-vraagstuk alleen aan de orde hebben gesteld.
Des te sluwer overleg, beweert men , omdat de Conservatieve partij op drie hoofdvragen onverwinnelijk was : de
konstitutionele, de koloniale, de financiële.
Over het financiële vel ik geen oordeel; in de twee andere
punten, trek ik haar overmagt in twijfel.
Afkeuring en berisping van een gecontrasigneerde benoeming,
als inbreuk op het prerogatief der Kroon, in rekening te
brengen en daartegen, als tegen het misdrijf eener anti-nationale
factie, den bijstand in te roepen van het Oranjegezinde volk,
is een wanbedrijf, waarvoor ik oogluiking gebruik. Doch,
wanneer men eerekransen begeert , noem ik het , ook nu,
ontzieling van het constitutioneel gouvernement , onder misbruik
der Oranje-vlag.
Om over de koloniale kwestie den toon der konservatieven
lager te stemmen , zal ik met verwijzing naar den heer Mijer,
als landvoogd , kunnen volstaan.
Het misnoegen over de concentratie van den verkiezingsstrijd
bevreemdt mij te meer , omdat ik op mijne telkens herhaalde
vraag omtrent de konstitutionele en de koloniale kwestie geen
antwoord ontving.
Uit bescheidenheid zweeg ik , doch zou meer aandrang gebruikt hebben , had ik kunnen vermoeden dat de Conservatieve
partij daarop zoo bijzonder gesteld was.

AAN DE KIEZERS.
XI.
Laast gij de valsche en lasterlijke aantijgingen der vrijzinnige couranten tegen de voorstanders van het Christelijknationaal onderwijs? laat dan niet ongelezen wat in de Hoop
des Vaderlands , telkens , en nu (2 Junij) ook bij de Stembus,
gezegd werd.
Onberekenbaar nadeelig is het dat, door onze vrienden,
dikwerf het uitnemendste ongebruikt blijft.
Even als , zes jaren lang , het Maandschrift voor christelijke
opvoeding in School en Hitis, heeft , in zijn eersten jaargang,
dit Weekblad zich (gelijk algemeen erkend wordt) met buitengemeene bekwaamheid gekweten van zijne belangrijke taak.
Van waar dan , dat onze periodieke drukpers bijkans nooit,
ter vertiendubbeling der kracht van een zoo voortreffelijk orgaan,
artikels van in het oog vallend gewigt gedeeltelijk overgenomen
of met onverdeelden bijval vermeld heeft?
Door de vijanden meer dan door de vrienden, is er op gelet.
Doch deze onverschilligheid zal ten gevolge hebben dat straks
de tegenpartij (het kan haar niet ten kwade worden geduid)
de zwijgenstaktiek in praktijk brengt.
Ten voorbeeldti wijs ik op enkele artikelen onder velen,
welke , tot dus ver schier onopgemerkt, ook thans nog en
lang nog , behooren te worden gelezen en overdacht. 1)
1)

N° 36. Het intimidatie-stelsel in Friesland.
„ 44.

Wat zijn secte-scholen?

„ 45.

De correspondentie met Mr. Godefroi over Art.194 der Grondwet.

„ 46.

De openbare school secte-school der Modernen.

,,

Het onwederlegbaar antwoord van Dr. Kuyper aan een interpellant
in het Volksblad, over het al dan niet genoegzame op de school
van wet zonder Evangelie.

„ 48. liet wakker worden en blijven van de Friezen.
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Vrij wat gunstiger zouden bij de Stembus van '1 869 onze
kansen hebben gestaan , indien dit voortreffelijk geredigeerde
Weekblad (allezins , naar de eischen eener doeltreffende polemiek , tegen de Wekker , het Volksblad , en , wat meer
zegt. , tegen de N. Rotterdamsche Courant met Dr. Lamping
opgewassen) eenigzins meer door eigen geestverwanten gewaardeerd was.
*** In de Hoop des Vaderlands van 9 Junij (ook omtrent den vermoedelijken afloop der verkiezingen zeer merkwaardig) leest men over
de bij duizenden onder 't kiezersvolk verspreide artikelen Kerk en School
van Dr. Lamping:
„'t Geschrijf door den verkiezingsstrijd uitgelokt is doorgaans van voorbijgaanden aard. Ditmaal echter is een en ander te voorschijn gebracht, 't welk
meer blijvende waarde bezit, 't welk op de nu van liberale zijde zoo fel
aangeblazen schoolwetagitatie niet zonder invloed zal blijven. We bedoelen
de negen opstellen in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, onder 't opschrift
„Kerk en School", — later met den naam des schrijvers, Dr. J. A.
Lamping, afzonderlijk uitgegeven en bij duizenden onder 't kiezersvolk
verspreid. Waarom ? Om de kiezers voor te lichten, om hun de schoolquaestie in haar diepsten grond, in haar eigenlijk streven , in hare ware
bedoelingen, te doen kennen en naar eisch te doen waardeeren ? Neen, —
waarlijk niet. Eenig en alleen om de reeds zoo jammerlijk verwarde zaak
nog meer te verwarren, om door tal van onjuiste tegenstellingen en onware
benamingen , in één woord, om door een niet goed te keuren woordenspel ,
stemmen te winnen voor de vrienden, namelijk voor hen, die ingenomen met
onze tegenwoordige schoolwetgeving, den gewetensdwang, daarin liggende,
willen handhaven. 't Is jammer, — was deze tendenz voor den liberalistischen journalist niet verplichtend geweest, -- de man van studie en van
gezet onderzoek zou de zaak meer objectief hebben behandeld, tot meer
afdoende, tot meer bevredigende resultaten was hij gekomen. Op den aangewezen weg is de schoolquaestie niet op te lossen, — zij — al brengt
ook de stembus al de uitverkorenen van 't liberalisme in de Kamer, zal
steeds een meer ernstig, een meer verontrustend karakter ook aannemen:
niet de eisch van partijbelang moet worden bevredigd , --- neen , aan de
eischen van volksbelang en van volksgeweten moet worden voldaan."
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Door Dr. Lamping is „ de reeds zoo verwarde zaak, met tal van onjuiste tegenzellingen en onware benamingen, en met een nooit goed te keuren
woordenspel nog meer verward."
Mogt dit later voor iedereen duidelijk worden , dan zal het nadeel bij
de Verkiezingen door deze wegslepend geredigeerde artikelen berokkend,
later ruimschoots worden vergoed.

XII.
Liberaal of Conservatief? zeide ik dikwerf, is voor ons de
vraag niet. Misschien zou ik verder kunnen gaan en beweren:
op ommekeer van den liberaal is welligt de meest gunstige
kans.
Vergeet de wenken niet van da Costa ;
De zinrijke wenken in den Brief, toen ik uit de Tweede
Kamer gezet was , in 1854.
„ Niet tot het liberalismus", dus verklaart hij , „ maar tot
liberale zaken en personen ligt eene zeer bijzondere betrekking
van toegenegenheid en hoop , — wij zijn geen anti-liberalen
maar anti-liberalisten. Dit stemt overeen , niet slechts met ons
algemeen-christelijk , maar zeer bepaaldelijk ook met ons oudnederlandsch-historisch standpunt."
Wilt ge een voorbeeld'? Liberaal was en is de baron van
Zuylen van Nyevelt. In 1851 stond voor hem de zegepraal
van onze partij gelijk met ondergang van den Staat.
In 1865 niet meer. Welk een verschil!
„Ik wensch niet alleen dat van de vrijheid ter oprigting van bijzondere scholen ruim gebruik worde gemaakt , maar dat ook alles worde
vermeden en weggeruimd wat, middellijk of onmiddellijk, die vrijheid in den
weg kan staan.
„ lk zie in de bijzondere scholen een middel om langzaam en gelei-

lelijk terug te komen van den verkeerden weg waarop men zich in 1 848 ,
wel eenigzins onbedachtzaam , heeft begeven. Ik acht het gelukkig dat de
Grondwet , nevens de staatszorg (waarvan mijns inziens het bezwarende ,
het onpraktische, misschien het onuitvoerbare al meer en meer aan den
dag zal komen) het beginsel huldigt van vrijheid , waardoor men welligt
langzaam op een beteren weg zal kunnen gebragt worden."
Meer liberalen reiken ons de hand. Denk aan den hoogleeraar Buys. Denk vooral aan Dr. Pierson , geestverwant van
Dr. Lamping.
Dr. Lamping, op echt-liberalistischen trant , wil , door de
overmagt van den Staat , aan de Natie die school opleggen,
waaraan hij zelf het zegel zijner bewondering en liefde gehecht
heeft.
Dr. A. Pierson, wien het ook niet schemert , wil „ volkomen
vrijheid van ontwikkeling laten aan het geestelijk leven der Natie."
Dr. Lamping is voor de schoolwet van '1857 met geestdrift bezield.
Dr. A. Pierson schrijft : „ De schoolwet van'1857 is in mijn
oog niet-liberaal.... Zij dringt de natie een christendom op ,
waarvan een gedeelte der Natie niet weten wil. Zij drijft,
onwillekeurig , propaganda voor een godsdienst dien een gedeelte der Natie verafschuwt. "
Jammer slechts dat , terwijl Dr. Lamping in Nederland een
veelgelezen dagblad tot zijn dienst heeft , Dr. Pierson aan de
boorden van den Neckar de duitsche jongelingschap onderwijst.
Leest en herleest, in de termijn die aan de herstemming
nog voorafgaat, het zeer beknopte geschrift : De liberale partij
op staatkundig gebied. Een deugdelijk schild en wapen zal
het u zijn (op 22 Junij , maar ook daarna) tegen de , volgens
Dr. Pierson, anti-liberale schoolwet en anti-liberale N. Rotterdamsche Courant.

XIV. 1)
Aller oog is op Leiden en Gouda gerigt. Wat nu te doen?
wordt aldaar, met verdubbelden ernst, door velen gevraagd.
Reeds gaf ik een niet dubbelzinnig antwoord.
„Kies niemand van wien gij niet , op goede gronden, overtuigd zijt dat
hij de voorkeur geef? aan de vrije school boven de staatsschool; dat hij dus
eene aan de jammerlijke zinsneê in Art. 194 tegenovergestelde verhouding
van openbaar en bijzonder onderwijs begeert ; dat hij aldus met den op
19 Mei te Utrecht vastgestelden grondslag van eensgezindheid overeenstemt."
Onthoud u als, bij herstemming met een liberaal, de conservatief uw
program niet beaêmt.
Onthoud u ook dan. Menig liberaal is beter voor ons gezind dan een
conservatief uit de tegen ons gekante fractie.
Vergeet niet dat, in de bestrijding van de secte-school der modernen,
in de eerbiediging van het volksregt, van het volksgeweten, ditmaal de voorwaarde der kandidatuur ligt."

Dit antwoord geldt voor den Christen , die het onverantwoordelijk acht , wanneer men , om aan een persoon te believen,
den eisch van het christelijk-nationaal onderwijs terzij stelt.
De zoodanige beaêmt ons schoolwetprogram, op 19 Mei te
Utrecht met onverdeelden bijval begroet.
„Geen voorrang en uitbreiding van een openbaar onderwijs, met een
zedeleer zonder dogmatischen grondslag, waardoor de staatsschool , zoogenaamd neutraal, in een erger dan godsdienstelooze, in een geprivilegieerde
secteschool der Modernen, haar eigenaardige volkomenheid erlangt.
„ Aan de waardigheid èn van het christelijk volksbelang, èn van de bij
uitnemendheid nationale rigting waarvoor wij opkomen , gedachtig, is liet

1) N° XIII vervalt , als zijnde reeds grootendeels opgenomen , hier
boven, pag. 14.
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ons niet te doen om aftroggeling van een aalmoes. Wij vragen aan de
Kamers en aan de Kroon, niet als gunst, maar als regi, het handhaven
der dierbaarste vrijheden, eigendom der Natie, met het bloed der voorvaderen betaald , in onze volkshistorie met onuitwischbare letteren gegraveerd , en daaruit, als onvervreemdbaar, overgeboekt in de grondwet."

In dit belijdenis afleggen voor waarheid en regt was, voor
menigen kiezer, op zijn veelbeteekenend wat baat het ? een
bevredigend antwoord.
Denk aan Sneek , aan Amersfoort. Denk aan de betoonde
veerkracht te Leiden ; vergelijkenderwijs met het aangrenzend
district 's Gravenhage, dubbel opmerkenswaard. — Wat dunkt
u? Zou dit , te midden eener ligt verklaarbare moedeloosheid,
mogelijk zijn geweest, zoo men niet, in de gemeenschappelijke
verklaring te Utrecht, het veldteeken gezien had eener in de
conservatieve partij ingelijfde, maar thans weder tot onafhankelijkheid herboren rigting?
Thans is het uw voorregt , te Leiden en te Gouda , te
kunnen bewijzen dat het ons ook aan volharding , toetssteen
van beginselvastheid , niet ontbreekt.
Op 22 Junij is uwe verantwoordelijkheid des te grootex,
naarmate uwe roeping (zijt ge daaraan getrouw) benijdenswaard is.
Onberekenbaar het nut uwer kordaatheid, zoo gij , enkel
met uwe conscientie raadplegend, tegen de aanlokselen van
kunstrijke redekaveling en aandoenlijk noodgeschrei , bestand zijt.
Onberekenbaar de scha voor Land en Kerk, zoo gij voet geeft
aan de gedachte dat, juist wanneer bewijs van zelfstandigheid
het meest vereischt wordt, zelfs de kern van de christelijkhistorische rigting bondgenootschappelijke sympathie voelt voor
eene partij, die, blijkens veeljarige ervaring, in den grond
der zaak, onze gevaarlijkste vijandin is.

NASCHRIFT.

I.
AAN DE KIEZERS. -- XV. 1)

„Ter elfder ure, tegen wil en dank , nog een enkel woord."
De conservatieve dagbladpers en ook roomsch-katholijk vermaan noodzaakt mij te bewijzen dat ik niet, uit vreesachtigheid of taktiek, het
gesloten zijn van de Stembus, voor het accentueren van mijn raadgeving afwacht.
De verontwaardiging der Conservatieven , lang in toom gehouden,
breekt los. dok velen onzer vrienden zu ll en meenee dat ik te ver ga.
Voor overtuiging is het te laat; de voorliefde jegens eiken conservatieven
kandidaat, naast een liberaal , te sterk.
Overreding begeer ik niet, nu er ter overtuiging geen tijd is. Doch
ik acht mij verpligt onverwijld op te komen ter verantwoording vooral
ook van hen die mijn gevoelen beaêmd hebben. 2) Aan hun kloekhartigen

1) Op 19 Junij, voor repliek bijkans te laat, werd ik, ter zake van de herstemming te Leiden en Gouda , fel aangevallen' in het Dagblad van 's Gravenpage.
Van daar onverwijld nog deze vijftiende toespraak.
2) Zie de Stemmen voor Waarheid en Vrede, de Hoop des Vaderlands, de Heraut,
de Wekstem, enz.
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bijstand met dankbaarheid gedachtig , lever ik, ter overdenking , liet
schema eener apologie.

a.

Ditmaal geldt het vooral ook verbreking eener conservatieve

usantie, die onder de rubriek comediespel mag worden gerangschikt. Van
bijval bij de herstemming zeker, dringt men ons telkens een onaannemelijken kandidaat op, als vergelijkenderwijs aannemelijk, ja onwaardeerbaar.

b.

Aan deze usantie voet te geven is dubbel onverantwoordelijk ,

nu het om de openbaring van het volksgeweten tegen de hoofdgedachte
der wet (voorrang der secteschool van de modernen) te doen is.

c.

De conservatieve partij is , schreef ik , in den grond der zaak ,

„ onze ergste vijandin." De ergste ! Namelijk (vergeet vooral dit niet !)
in de door mij aangewezen zonderlingheid van haar tweedragtig zamenstel.
Langen tijd meesteres , was ze tegen de vrijheid van christelijk onderwijs met onverbiddelijkheid gekant.
Vrijheid gaf ze. Ja , behoudens autorisatie.
Christelijk onderwijs. Ja , een onderwijs , in haar zin , christelijk
genoeg.
Vrijheid in 1848. Ja , een zoogenaamde vrijheid ; een vrijheid (ten

gevolge van haar dreigement) in Art. 194 te gelijk gegeven en ontfutseld.
Triumferend of zwichtend , altijd was ze , op elk gebied , wegbereidster
van al wat radicaal en modern is.
Zij was het, die , in de schoolwet van 1857, vereeniging van Christen
en Israëliet doordreef. Ter handhaving van haar quasi-christe lijk geteem ,
was ze der consequent-vrijzinnige partij , ofschoon niet meer te magtig,
evenwel , naar ze dacht , te slim.

III
Nooit werd haar bondgenootschap verkregen dan ten koste onzer
eigen zelfstandigheid en veerkracht.
d. Let ook op hetgeen , zoo ge niet zeer onoplettend zijt, althans
1866-1868 u geleerd heeft.
Name lijk dit. Komt de conservatieve rigting aan het bewind , dan is,
voor ons , de ure van teleurste ll ing en apaisement daar. Valt ze, dan
reikt ze, magteloos, u de hand. Dan vindt ze schoolwet-agitatie zoo
kwaad niet. Dan wordt ge, langs een breedsprakigen omweg, door
afgematheid, of naar een volkomen triumf der tegenpartij , of, is uw
hulpbetoon voor haar zegepraal genoegzaam , naar agitatie-sussing (door
het spreekwoordelijk kluitje) geleid.
Ach neen ! zij is , met al haar getob , niet opgewassen tegen de logica
van een radicalisme , door haar , in beginsel , gekweekt en gevoed. Geen
redmiddel voor Kerk en Vaderland dan een heilzaam uiteenspringen ,
waardoor het homogene zich vereenzelvigt met de christelijk-nationale
rigting , door het langer niet gesmoorde volksgeweten gesteund.
Voor coryfeën der tegenpartij in de Kamer zij men niet al te vervaard. Hun felheid wordt misschien weldaad , wanneer het ongelooflijk
laodiceïsme der meeste christenen buiten de Kamer voor pligtbesef en
verontwaardiging wijkt.

Eerst nu (18 Junij) word ik , door een onzer meest hoogeschatte
roomsch-katholijke landgenooten vermaand tot ondersteuning van den
heer J. J. W. van der Biesen , als „ bepaald tegenstander der godsdienstebooze scholen en echt-antirevolutionnair." Of, vraagt hij , „ is de Papenhaat te sterk ?" Zoo ja , dan triumfeert uw geliefde van Foreest nooit te
Alkmaar ; zoo niet , dan in 1871 gewis.
Loven en bieden ligt niet in mijne taktiek.
Zoo de kiezers te Haarlemmermeer weten dat de roomsch-katholijk,
tegenover een schoolwet-man (liberaal en kandidaat der Nieuwe Rotter-
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damsche Courant), ons programma beaêmt , is mijne aanbeveling (principieel
dikwerf reeds herhaald) overtollig.
Papenhaat , in een brief aan mij , is min voegzaam. Tegen ultramontaansclien overmoed heb ik mij altijd verzet; nooit was ik lofredenaar van
antipapistische felheid.
Gebleken eensgezindheid met den heer van der Biesen zou des te meer,
ook door mij , worden gewaardeerd , omdat, over 't algemeen , dunkt me,
de roomschgezinden ons , evenmin nu, ter bestrijding van art. 194 , als
in 1857, ter afweering van de schoolwet , ter zij staan.

*** Het eerste alinea (de aan mij gerigte sommatie) overnemende ,
schreef de Nieuwe Rotterdamsche Courant:
„Ziedaar u ontsluierd de geheimen der broeder lijke verbintenis van
Conservatieven , Confessioneelen en Ultramontanen : „Zoo gij van
den Biesen niet helpt , wees gewaarschuwd ! Denk aan uw geliefden van Foreest. Wij, Katholieken , hebben al uw „geliefden" in onze macht."
Wat dunkt u?
En zoo schrijft „ een onzer meest hooggeschatte Roomsch-Katholieke
landgenooten ", en nog wel aan den heer Groen!
Welk een eischen met dreiging zullen dan wel aan de Dagblad-partij
zijn gedaan !
Waarlijk , het verwondert ons niet , dat de Conservatieve bladen doucereus zijn voor de Clericalen , en zelfs , met al hun opgevijzelde
Oranje-liefde , de eer der Oranjes in hun edel voorgeslacht niet durven verdedigen tegen een partij , die den grooten Zwijger dagelijks
als een huichelaar en verrader beschimpt en hoont !
Hoe diep is een partij gezonken , die , om het kwijnende leven te
behouden , zich dage lijks in de dierbaarste nationale herinneringen
moet laten beleedigen , en nog vriendelijke lachjes geven bovendien !"
Mijn antwoord (uit plaatsgebrek waarschijnlijk) liet de kolossale courant

weg.

Y
* : Uit het artikel van het Dagblad van 's Gravenhalte van 19 Junij
(waartegen N°. XV gerigt is) zou men hebben opgemaakt, dat ik aan de
heerera Taets van Amerongen en de Brauw een eisch gesteld had ; dat
het mij om afpersing van beloften, in strijd met hun eigen overtuiging,
te doen was. Hetzelfde misverstand waardoor ik , vijf jaar geleden , in
eene uitvoerige polemiek ben gewikkeld , en dat over de verhouding der
volksvertegenwoordigers tot hunne committenten , onze staatsregtelijke literatuur met twee voortreffelijke Akademische proefschriften (van M r. V.
E. L. de Stuers en M''. P. A. Ramaer) verrijkt heeft.
In 1864 , na tweejarig hardnekkig stilzwijgen eener Kamer die, met
weinig veranderd personeel , de wet van 1857 gemaakt had (en dus
met de intentie van den wetgever zeer wel bekend was), had ik op de
wonderkracht der stembus voor het uitspreken eener te lang verzwegen
overtuiging , omtrent de billijkheid der rectificatie, rekening gemaakt. ')
Noch toen, noch thans , heb ik , 6f iemand van gewetenloosheid verdacht , óf , wat erger zijn zou , zelf, door lokaas tot misdrijf, een Mephistopheles-rol gespeeld.

1 ) Zie bv. Aan de Kiezers (1864) vi. 5, vgg., en Tweede Part. Fragment, p. 138, vgg .

II,
NA DE STEMBUS.

Te Gouda en te Leiden hebben onze vrienden zich , ondanks mijne
waarschuwing , over de conservatieven in hun angstgeschrei ontfermd.
Een redding die , in de onontbeerlijkheid van hulpbetoon, des te
meer eigen reddeloosheid in het licht stelt.
Voor de laatste maal , naar ik mij vlei, is het speculeren op den
eenvoud onzer geestverwanten gelukt. De leiders der christelijk-historische periodieke drukpers hebben mij begrepen en ter zijde gestaan.
Ook op den invloed van meer kalm overleg en van de aanstaande parlementaire debatten kan rekening worden gemaakt.

Aan het ongelooflijke grenst de ligtgeloovigheid van menigen kiezer,
ook die anderen voorlicht.
Uit schriftelijke , uit mondelinge verklaringen was , zeide men, eensgezindheid van de twee kandidaten in de schoolkwestie, ook met den
heer Groen boven allen twijfel. Een beweeren dat ik mij veroorloofd
heb belachelijk te noemen , voor elk die met onze parlementaire geschiedenis niet ten eenemale onbekend is.
Het toppunt van ondankbaarheid was , zeide men , te Gouda, in het
oog vallend. Als of niet, in 1867 het initiatief van een lid der kamer,
in de onderwijskwestie , voor het kabinet welkom en onwaardeerbaar,
even daarom schadelijk voor ons geweest ware; als of het niet, in de
gegeven omstandigheden , de eenige kans op overwinning had weggenomen , namelijk het regerings-initiatief. ')

^)

Vergelijk : Wat (tuna
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VII
Vele kiezers zijn er, die ongaarne iemand leed doen. Een beminnelijk , een kundig, een achtenswaardig man , jaren achtereen lid der
Kamer , van eene betrekking te berooven , eervol , aangenaam , die hij

waarneemt met ijver en talent , welk een gebrek , niet waar P aan eerbied ,
aan liefde , welk eene miskenning van verdiensten , die , zich in een
onbarmhartig misbruik van het stemregt verraadt !
Zoo spreekt men , en weinig faalt er aan dat men aan de kiezers
van Amersfoort verwijt in arren moede zelfs den heer

J. K. van Golt-

stein niet te hebben ontzien. Dit is even ongepast, als wanneer het
niet stemmen op den heer v. Foreest aan de vrijzinnige kiezers te Alkmaar
ten kwade geduid wordt. -- De Tweede Kamer is iets meer , iets anders
althans , dan eene Akademie der politieke wetenschappen of a debating society. Zij is de volksvertegenwoordiging , waar , in den strijd der
beginselen , het lot van het Vaderland op het spel is. Van daar ook de
polemische eigenaardigheid van de Stembus. Ook daar is een strijd; niet
een steekspel , maar een slagveld. Ook daar geldt oorlogspligt en krijgswet. De uitnemendste veldoversten worden om hunne voortreffelijke
hoedanigheden door de vijandige legermagt niet gespaard. Veeleer is
het op hen bovenal gemunt. Er ligt een lauwerkrans in de felheid
waarmede men ze bij voorkeur bestrijdt. Zij worden , met wederzijdsclie goedkeuring en naar wederzijdsche usantie , 1 ) met krijgshaftige
meedogenloosheid en ridderlijke waardeering , ter neder geveld.

*u* Het Dagblad van 's Gravenzege heeft bij de Stembus , meermalen
en vooral ook op 19 Junij , ook met beleefde felheid , tegen mij gepolemizeerd.
Ik billijk deze pligtbetrachting. Ik prijs ze , en ik heb er te meer op
gelet , omdat men beweert dat het orgaan der conservatieve partij
nu en dan inspiratiën ook van Mr. Heemskerk Azn. ontvangt.

1 ) Hanc veniam damos petimusque virissinn. Wij nemen en geven deze vrijheid
over en weêr. -- De vraag is slechts of Wren eerlijke wapenen gebruikt.
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Ook door mij hooggeschat. Om de uitnemendheid zijner talenten , als
administrateur , als redenaar, doch ik moet er bijvoegen : tot dus ver
veel minder als staatsman.
Het gebrek aan regeringsbeleid van het vorig kabinet is , naar mij
voorkomt , grootendeels aan hem te wijten. De reeks der toenmalige
misgrepen was , onder zijn invloed, vooral van één gebrek het onvermijdelijk gevolg, namelijk van gebrek aan kalm en rijp beraad ; van
onoverdachtheid. Onoverdachtheid in de kabinetsformatie. Onoverdachtheid, hartstogtelijke onoverdachtheid in kamer-ontbinding, keer op
keer. Onoverdachtheid vooral in de qualificatie der wanbedrijven waarvan,
bij de vierschaar der Natie , de Tweede Kamer beticht werd. Een
anti-thorbeckiaansche politiek , ook hierin onmiskenbaar dat ze , gelijk
telkens , ook nu wederom (ditmaal door een kabinet , creatuur van
(Thorbecke) Thorbecke aan het bewind bragt.
Onoverdachtheid bij Mr. Heemskerk Azn. , ook als leider der
oppositie. Althans in het voorstel van census-verlaging, dat (incidenteel
den grondwettigen waarborg van doeltreffend parlernentair onderzoek
wegnemend) aan Thorbecke een niet onbelangrijke zegepraal bereid heeft.
Ter bemoediging van de conservatieven schreef ik : „ ook op het
terrein der politiek , is het nut der tegenspoeden dikwijls onschatbaar."
In dubbele mate acht ik dit toepasse lijk op een gewezen minister , van
zooveel aanleg , kunde en bekwaamheid. Veel kan door hem worden
geleerd in de oefenschool der oppositie. Aldus kan ook een neerlaag
zegenrijk zijn.

AVERECHTSCHE VOORKEUR.

Om den kiezer te bedwelmen , veroorlooft men zich wel eens
uitdrukkingen waarbij men het standpunt der tegenpartij voorbijziet.
Zoo is het ontraden , ook bij de herstemming, eener m. i. averechtsche
voorkeur , mij zeer euvel geduid. — Men heeft het genoemd „ een
heilloos voornemen , ten gunste der radicalen , erfvijanden van a ll e
geloof en gezag;" een verraad jegens de dierbaarste belangen van
Christendom en Staat , den schrijver van Ongeloof en Revolutie onwaard,
en wat dies meer zij.
In derge lijk een bestrijding heeft men niet gelet op het kenmerk der antirevolutionaire staatsleer : eenzelvigheid der Revolutie , ook gelijk zij in
het vrijzinnig conservatisme zich openbaart. In een conservatisme ,
gevaarlijker nog dan het liberalisme , waaraan het, door logische verwantschap van beginsel en gevolgtrekking , den weg baant.
Sedert 1829 evenwel heb ik onophoudelijk gewag gemaakt van dezen
in theorie en praktijk telkens gebleken familietrek.
Twee voorbeelden geef ik uit het in 1863 in het licht gegeven
Parlementair Fragment.
Het eerre betreft de schoolwet van 1857. De conservatieven zijn
medewerkers niet slechts , maar wegbereiders geweest.
„De mannen der conservatieve, der groote protestantsche partij hebben
steeds , ten behoeve van het openbaar schoolwezen , de vrijheid van onder-
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wijs miskend. Daarbij zijn ze , ook in het onderwijs, baanbrekers van het
radicalisme. Het Christendom boven geloofsverdeeldheid van Roomschgezinde
eng Protestant was de voorbereiding van het verbroederingsgeloof van
Israëliet en Christen. " 1)
De tweede aanhaling betreft der conservatieven deelgenootschap aan
de miskenning èn van de vrijheden der Natie èn van de regten der Kroon.
„Wanneer de blaam der slooping van het zelfstandig koningschap ,
door het inconsequent gedeelte der vrijzinnige rigting , als had dit
geenerlei deel aan dezen anti-nationalen vooruitgang , uitsluitenderwijs
op het ministerie van Februarij 1862, dat is , op den „kwaden man "
gelegd wordt , dan wil ik niet medepligtig zijn aan dit onregt. Dan
belijd ik dat , naar mij voorkomt, conservatieven en radicalen (wier vaderlandlievende bedoeling , uit hun oogpunt , ik gaarne waardeer), door de
onweêrstaanbaarheid van het gemeenschappelijk beginsel en aan den
standaard van 1789 getrouw, in de miskenning zoowel van de regten der
Kroon , als van de vrijheden der Natie , homogeen zijn." 2)

.Liberaal of Conservatief? zeide ik dikwerf, is voor ons de vraag niet.
Thans ga ik verder en zeg : „Op ommekeer van den liberaal is welligt
de meest gunstige kans. " 3)

I ) Blz. xxxvIII.
2) T. a. p. blz. 184.

3) Zelfstandigheid herwonnen. x , 20. — Wie meer verlangt zie Ongeloof en llevotutie (2e uitgaaf) blz. 425 en vooral ook de noot.

